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 ,לאַזְקאָו םּורא

 ןֶעהָיצ ןָא ךיז ןֶעּביוה ךִילטדָעטש ָעמִירָא ענֶעדעֶוׁשרֶעּפ ןיִא
 . רָעפרֶעד ָענֶעפָאלשרעּפ ךרוד ןָעדַײנש ןוא ןָעגֶעו ָעלָאמש
 ןופ רנורג םּוצ ,ןֶעגֶעוו יד ךיז ןָעּפַארד גרֶעּב נירג ָעלַיטש ףיֹוא
 רעד ַײּב ,טַײװ ,טַײװ ןוא ּבָארַא  ַײז ןֶערֶערעִיְנ ןֶעלָאט ָעְפעֶיט
 ןּוא ףיֹונֲעצ ןֶעגֶעוװ יד ךיז ןֶעמּוק ,גרַאב םֶענַײלק ַא ןופ ףיֹוה
 , לַאזקָאװ ןָעטיֹור ןּוא םענױענַײמש םּוצ טרָאד ןופ ךִיז ןֶעקֹוּ

 ןוא רֶעמור ַא ,לַאקָאװ רעד רֶע זיִא רֶעכֹוה ַא
 ןֶערהָאי ןופ ןיוש ָאד רֶע טהָעטש ןהָעמש ןּוא . רֶעגְידנֶערָאגַײװצ ַא
 יװ ,סיֹוא רנֲענעג רֶעד טוַײװ ןוא רֶעטיֹומ ןּוא רֶעטרֶעווְילגרָעּפ ַא
 ףיֹוא ץִומָע לָאמַא טָאהס ןֶעכלֶעװ , רֶעטיה רֶעטְפּושיּכרֶעּפ ַא

 ןעשילָאבנַאלעמ = ןְעגּבייֵא ַא - טימ = טרָעפֶעלשרֶעפ לֶעציּפש
 סָאװ = ,רֶעזַײּב-גירנַעגַײװש  ןוא  רֶעטנַאקֶעּבמּוא רֶענֶעי . לָעמִירד
 גנַאל ןווש זיִא ןָעּפרָאװָעגנָא םָאלש םָעֹד היא ףיוא לָאמַא טָאה
 רעטכַײּפ רֶעד ןיא ןיש ןֶענֶעז ָעֹנַײז רֶענַײּב יד ,רפע-ן-וש ַא

 וע?

 ץלַא ךָאנ ךיז ןָאק לָאוקָאװ רֶעֹד ןּוא ,ןָערָאװָעג לָעקנּוד דרֶע
 ,ןֶעגָעוו יד בָא רֶע טיה גָידנָעלמירד  ןֶעַירפֶעּב נינ לָעמַירד ם'נופ
 ךילנרֶעּב ץטַײװ ןּוא עטנֶעהָאנ יד ,םהיִא ּוצ ךיז ןֶעקּוּב סָאװ
 סָאװ ,ףרָאד םָענָעּפרָאװעצ ןּוא םָענֶעש םֶענֶעי טימ ןָעלָאט ןּוא
 יש ףױ טָעּפַאװד ,לָאט ןעגנַאל ַא ןופ ףעִיט רֶעד ןיִא טגעִיל
 גרֶעּב עשינכש ַײװצ יד ןופ םיעוּפש יד ףיֹוא גנַאלנֶערהָאי ןּפ
 ,ןעּפַארדפיֹורַא טשינ ןֶעצִיּפש ָערֶעַײז זיּב ץלא ךָאנ ךיז ןָאק ןּוא
 ,ןָעגִיושֶעג ןָעֹּבָאה רֹנֲעגָעג ןטַימ ףרָאד סָאד סָאװ רַאפרֶעד
 ןּוא לַאזקָאװ רֶעטְרֶעווולגרֶעפ רֶעטלַא רֶעד ןְעגִיווׁשֶעג ָףיֹוא טָאה
 שִינֲעּפעִיט רעד ןיִא טקּוקֶעגנַײרַא טּפַאשקנֶעּב רֶענֶעטלַאהֶעּב ַא טִימ
 יד יװ ךַײלג ,טַײקטַײװ רָעטנַאקעּבוא ןוא רֶעיֹולְּב רעד ןופ
 ןּופ רָאנ ןּוא ןֶעווֲעג רקיע רֶעד ןָעצנַאגניִא ָאד טלָאװ , טַײקטַײװ
 ןּוא רֶעקרַאטש ַא טפרַאדָעג גָאטַא םֶענייֵא ןיִא טָאה רהיֵא
 ץלַא ןיִא ןעגָארטמּורַא ׁשיֹורֲעְג טימ ךֶ רָעפלֶעה רֶעצלָאטש
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 .ןאסלעגרעב ,ד

 םוצ טכַאמ ןוא טּפַארק ןַײז טִימ ןוא ףֶעלֲעקנִיװ עגַידנַעּפָאלש

 ןֶערהֶאי ןופ ןױש ָאד זיִא םָאװ ,םָעֹלֵא ןָערהעקמּוא ןֶעּבֶעל

 רמה ויִא טַײקטַײװ יד רָאֿנ .טכַאמשרֶעפ ןּוא םרָענַײמשרָעּפ

 ן* ,ליטש דימּת ןוא גיד'הרוחש-הרט רימּת ,ןעווָעג גיהּור

 רֶעגְירפֶעלׁש רֶעֹד ףיֹוא ןַעקּיק ּוצ ןֶעווָעג ןיֹוש רהיֵא זיִא םאטנ

 רַאּפרֶעד .  ןֶעווְעג גירפעלש ךיוא ןיוש יז זיִא ןַײלַא ןּוא , רֹנָעגָעג

 רהיִא ךילָעמַאּפ טנֶעפֶעֶעג  ,ןּוטֶעג ץינָענ םָענדּונ ַא טפָא יז טָאה

 יִעגסיֹוא טַײקלױּפ םיֹורג טימ ןּוא ליֹומ גידַײל ןּוא םלַא ,םיורג

 זיא םַײװ ןּופ . גּוצ-רִישזַאסַאּפ ןֶעגירנעּפױל ןּוא ןֶעגנַאל ַא ןֶעגיּפש

 ןיא ָעֹמּוג ַא ךיז םִימ רֶע טָאה ןָעגָארטָעג ןוא ןָעּפָאלָעג גוצ רָעד

 ןוא ,דנָעגָעג רֶעֹד רַאפ ןּוא לַאזקָאװ ן'רַאפ הרוׂשּב עבילַײרפ ַא

 ם'ניִא ךָאנ רֶעּבֶא , ןֶעגנַײרּב וצ הרושּב יד ךז רֶע טָאה טלייֵאָעג

 ןֶעכילַײרֿפ ןּוא ןֶעגנַאל ןַײז ןּופ ןֶעכליהּבָא ןֶעגְירֶעיורט ןֶעמשרֶע

 אד זיא הרוחשהרמ !ד זַא ,טגַײצרֶעּביִא ןיוש ךיז רֶע טָאה ףַײפ

 ןֶעכָארקֶענוצ לַאזקָאװ םוצ ןיוש זיִא רֶע . גְיּביֵא ןוא ףעימ רהָעז

 ֶעּבעֶילּבֶעג ןהָעטׁש רָאד ןּוא טִימָעג םֶענֲעלַאפֶעג ַא טִימ ךִילָעטַאּפ

 ן'א ןָעטַײרּפעּב םָעֹד ןופ ץפִיז ןָעגנַאל ןוא ןערֶעווש ַא טימ

 . ףּפמַאדיזַאמרָאמ ןעסַײה
 . םָעֹלֵא ,, . ןֶעלַאפרעּפ ןוא . , .טסיזמוא , . טסיזטּוא ---

 פיו ןטימ ןָעמַאז ּוצ גנַאלק רֶעּביוט ַא ךיז טָאה --- ןֶעלַאּפרֶעּפ

 . ןֶעגָארטֶעגמּורַא
 ראּפרֶעד ףיז טָאה ,גוצ ןיא סָאװ ,ָעדנָעזַײר יד ַײּב ןּוא

 ַײז ףױא םָאה ןָאלּבַא ןוא ,ץרַאה סָאר טׁשטעוװקרֶעפ ץנרָאמ

 ?רעיו טְקֶעטשֶעגסױרַא דלַאּב ןָעּבָאה ַײז .רֶעיורט טימ ןּומָעג

 ןֶעטלַא םָעֹד טכַארמֶעּב גָירנֶע גַײװש ןּוא ר'מינּפ ָעץטנַאקָעּבמּוא

 ?.דינ ןוא גיד'הרוחש-הרמ , טסוּפ יֹוזַא .לַאזקָאװ ןָעגָירפעלש ןּוא

 ןּוא ןֶעדַײר טלָאװֶעג טשִינ םָענַײק ךיז טָאה'ס } ןֶעווֲעג ָאד ויִא

 ,ןָעגְיושֶעג ןֶעּבָאה ןֶעשנֶעס יד ןּוא . ןוהט רהָיר ַא ךיז טרָא ם'נופ

 יזא ןָעהֶעזֶעגמיֹוא ןיֹוש ןּוא נּונָעווֶעּב םּוׁש ַא ןהֶא ןָענַאטשָעג

 ירָעֹפ רֶעטלַא רֶעד טסּבלָעז וװ ,גירפעלש ןּוא שילָאבנַאלעמ

 ןֶענֶעז , ןעמיֹורט ןיִא עטפעיטרעפ ָעבִילטֶע . לַאזקָאװ רֶעטרֶענַײטש

 ר ףױא טקוקָעג גידנֶעגַײװש ןּוא ןָעגנַאנעגמורַא ךילָעמַאּפ ָאר

 ןענַאװ ןופ טסּואוװעג םִינ ןֶעּבָאה ַײז . רֶעדנֶעזַײר עט'מולח'רעפ

 יו ןֶעמָענרעּפ ַײז םָאװ טימ , ןֶערהָאפ רַעדנַעזַײר יד ןיהואוו ןּוא



 לאוק אוו םווא

 ,ץרָא-ףרד טַאהְעג ַײז ןֶעּבָאה רַאּפרָעד . ןֶערָעלק ַײז סָאװ ןֶענֶעוו ןּוא
 יװ ,רָעשַימַײל ןּוא רָענַײּפ ןְעהָעוסיֹוא טלָאװָעג ןוא ןֶעגְיוושֶעג
 ּוצ ןָעווָעג םשונ רֶענָיד:לַאזקָאװ יד זיִא סָאטנ ןּוא .ןֶענֶעז ַײז
 , רֶעגָערט םָעֹד ןיִא םָאמנ ,ךיוה רֶעצנַאג רעַײז םימ ךיז ןֶעהיצ
 ןֶעקָעטשסױרַא ּוצ ןֶערָאװעג טשינ , ןענַאטשעג קָאלג םַײּב ןיִא סָאװ
 טִינ לָאמנַײק ףױא ויִא םָאמנ ,סיֹוארָאפ טסורּב עצלָאמש ןַײז
 עטְסנרֶע טִימ ןהָעמש ּוצ ןֶערֶענָאיסימָאק ָעגני יד ןָערָאװָעג
 רֶענֶעש ַא ףיױא קוק ַא לָאמ עלַא ןָעּפַאח ןוא םַײז ַא ןָא רֶע'מָינּפ
 ןֶענֶעו ץַאלּפ:לַאזקָאװ ן'פיוא ּואו ץֶעגרֶע .הבקנ רֶעדנָערהָאּפברּוד
 , גּוצ ן'פיֹוא טקוקעג ןָעּבָאה ַײז . ןֶענַאטשָעג םירחֹוס עטרֶעלקרָעפ
 ץִיגרֶע 1 םירחסמ ץרעַײז ןֶעגֶעו טכַארטעג ןוא ררֶעֹּב יד ןֶעסִיּבֶעג
 רֶעלקָעמ רֶענֶעקָארשֶעגרֶעּביִא ןּוא רֶעגַירעדִינ ,רָעצרַאװש ַא זיִא ּואוו
 םָעֹד ףיוא טקוקָעג ךיוא ,ןֶעגְיווׁשֶעג ךיֹוא טָאה רֶע .ןָענַאטשֶעג
 ןַײק טשִינ ,ָץנֲעקָארשָעגרֶעּביִא ןיִא ןָעווֶעג טפעִיטרָעּפ ןוא גּוצ
 , טרֶעלקֶעג רֶע טָאה גּוצ ןֶעגֶעוו . דרֹוי ַא ןופ ןֶעקנַאדֶעג ָערֶעכִיז
 ןֶעגֶעוו ןוא רֶעדנָעזַײר ָעגָידנַעגַײװש ןּוא עטנַאקְעּבנוא יר ןֶעגָעוו
 ןיוש טקנֶערֶעג ןוא טַאהָעג רלָעג לָאמ ַא ךיֹוא טָאה רֶע סָאװ , םָעד
 . ןֶעריֹולרֶעּפ םּורַא יו ןּוא ןֶעמּוקֶעּב םָע טָאה רֶע םּורַא יו ,טָינ טציִא

 ןייֵא ףיֹוא רֶעדנָילּב ןּוא רֶעטנעֶירֶעגסיוא רֶעהָארג ןייֵא רָאנ
 םימ טּפַאלקֶעג ,קנַאּב ַא ףיוא ןֶעסֶעזֶעג םַאזנייֵא זיִא חלושמ גיֹוא
 ץַאלּפ:לַאזקָאװ םָענרענַײמש ןָעטרַאה ם'ניִא ןֶעקֶעטש ןָעטלַא ןַײז
 ןֶעמֶעוו ,ןָעווֶעג רֶעגְיצנייֵא רעד ָאד רֶע זיִא רשפָא . טֶעדּונָעג ןוא
 טָאה רֶעכלֶעוו ןּוא ןֶעסֶענֶעגּוצ טַײקטסוּפ ָעגִימּורַא יד ףיז טָאה'ס
 ןַײז ןְעגֶעוו , טַײקמֶערָא ןַײז ןֶעגָעוו ןֶעלהָעצרֶעד ןֶעצִימִע טלָאװָעג
 סָאװ , רֶעדנִיֵק ענַײז ןֶעגָעוו ,  גיֹוא סָעדנַילּב ןוא סֶענָעּפָא-רימּת
 ןיוש זיִא ַעבלֶעװ ,ּבַײװ ןַײז ןָענֶעװ ןיא ,ַאקִירֶעמַא ןיִא ןֶענֶעז
 טשִינ םהיֵא ּוצ ןיִא רֶענַײק רָאנ ,םיֹוט ןֶערהָאי רֶעגילדנהֶעצ
 טָאה רֶע . םקּוקְעג טשִינ םהיִא ףיוא טָאה רָענַײק ןוא ןֶעגנַאגָעג ּוצ
 יד םימ טליּפשֶעג ךיז ןוא ןֶעמיִקֲעַּב לכש ןֶעשרֶעדנִיק רַאּפרֶעד
 סָאמנ םהיֵא ויִא לֵיּפש יד זַא ןוא .ןֶעקֶעטש ןַײז ןֹופ ּפֶעלק עטיֹוט
 טקּוקעג גיֹוא סֶענָעפָא םָעגְיצנייַא ןַײז טימ רֶע טָאה ,ןֶערָאװעג
 ,ֹוצ רחֹוס ןֶעדמֶערפ ַא וצ טהָעג קַאסיל ָץיניּפ יו ,ןֶעהֶעזעג ןּוא
 ףיֹוא םהיֵא זיִא ןוא ןֶעטעַּב הבדנ ַא ףיֹוא יװ ,ךִיז טמִירקרָעפ
 ; עידֹומ ןושל-םוטש



 ןִא ס 'ל ע ג ר ע ב .ר

 ןּוא טַאהָעג רֹלָעג לָאמַא ןיוש ּבָאה'כ ,קַאסִיל ָעיִניּפ ןִיּב'ב
 םָעֹּפע רהיִא טָעװ רשפָא ...ןָערָאװוָעג רֶעלקָעמ ַא טציא

 ? ןָעפיֹוק
 ןּוא , םשִינ םֶהיִא ףיֹוא טקּוק רחֹוס רֶעדמָערּפ רֶעד רָאנ

 ,ּבָא טהָלג גּוצ רֶעֹד ןָעװ . סיוא טשִינ םִינּפ ןַײז טכַײלג ץיניּפ
 .טמִירקרָעפ ךָאנ ויִא םִינּפ ם'קַאסִיל זַא םירחוס יד ןֶעהָעזרֶעד
 . ןָעלכַײמש ןוא ןָעמַײװ ןּופ םהיִא ּוצ ןָעקניװ ַײז

 ױל ךיז םרָעװש --- ןֶעדּיַא ףימ טהָעְז רהיֵא יװ
 ,ץסיֹורג טימ רָעלקֲעמ רֶעטרֶעְקיֹוהָעגנייֵא רֶעביֹוה ַא --- קַאינוויּפ
 ןיוש טָאה רֶע --- ןֶעגיֹוא ענירלֶעטרעװ | ּוא ָענֶעבָארקֶעגסיֹורַא
 .ןצּבק ַא ןּופ םִינּפ ַא

 םיָעלקֶעמ ןּוא םירחופ ,ןֶערֶענָאיסימָאק ןֶעהֲעטש םהיִא םּורַא
 ַײז עַל , ןהַײצ ָעטרֶעכיֹורֲעפ רָעד ,ָץלָעג רָעד גִידנֶעזַײװָעּב ןוא
 םָעֹד ףיֹוא בָא לַימׁש טגנילק רֶעטכֶעלֶענ רָלֹד . לֹוק ַא ףיֹוא
 רַײרפ ַא ַײז ןופ ןֶעדֶעי ןיִא טְקָעוורֶע ןוא ץַאלּפילַאזקָאװ ןעגודַײל
 . קַאיגויפ ןייֵא רָאנ טשִינ טכַאל'ס .טפנוקוצ רֶענֶעגייַא ןַײז רַאפ
 גיהור רֶע טהָעטש רֶעגָידרענַײּכטַײרּב ןּוא רֶעטרֶעקיֹוהֶעגנייַא'גא
 םֶעד ןּוא לֶעּברַא יר ןיִא טגָעלרעּפ רנָעה יד ,לָעטנִיּב ןעטימ ןיִא
 , טַײז ַא ןָא סָאװמֶע ּפָאק

 ַא --- ןַאמּפױק קִיצ'מהרבַא לָעטנִיּב םּוצ ּוצ טהָעג ךילָעמַאּפ
 ענַײז .םִעצַײלּפ ץשִידִיגנ ץטַײרּב טַימ רּוחּב רֶעׁשִירחֹוס רֶעקִיד
 ,לָעקֶער םעַײנ ןַײז ןּופ סֶעלָאּפ יד רֶעטניה טגָעלרָעּפ ןֶענֶעז רנֲעה
 טגִיל םִינּפ ןֶעקִיד ןַײז ףיֹוא ןּוא סיֹוארָאפ טקּורֶעגסױרַא ּפָאק רֶעד
 רֶעליֹופ ַא .לעכַײטש רֶעד זיִא רֶענַיהּורַא .לָעכַײמש רֶעגידנַעטשי ַא
 טִיג ןוא ןעגױא יד ןיא ןֶעדֶעי ףז טפרַאװ רֶע ,רֶערֶעכִיז ַא ןּוא
 : ןֶעסִיו  ּוצ

 טָעװ רהיִא זַא ,טשִינ טרעלק ןּוא טשִינ ךִיז טּפַאח ---
 . ןֶערַאנּבָא ףימ

 זיִא גּוצנַא ם'נַאמפױק ןַא ,ןָעסַײװ טַײל-לַאזקָאװ ןד
 םָעד ןּופ ריגנ רֶעד ןיא ןצמק א זיִא רֶעטָאפ ןַײז זַא } רָערעַײט ַא
 ןּוא רחוס ַא --- רּוחּכ ַא זיִא ןַײלַא רֶע ןַא } לָעטדָעטש ןָעטנָעהָאנ
 ַײ ןֶעּבֶענ ףו טלהוּפ רַאפרָעד .רֹלֶעג בי ןיוש טגָאמרָעּפ
 :ַאלק ַײז תעשּב ,וצ טלָעכַײמש ןוא ַײרפ ןּוא שַימַײה קַיצ'מהרכַא
 גירנָעלבַײמש . םָעצַײלּפ עץש'ודיגג עגַײז ןיִא ךילדנַײרּפ םֶהיִא ןֶעּפ

 ָע
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 ךָעלטרֶעוװ יד סיֹוא טרעה ,טַײז רֶעד ןופ ןקַאסיל רֶע טכַארטעּב
 ; גיהור ןּוא ךִילָעמַאּפ טגָאז ןּוא

 לָיװ רֶע ןָעװ . ּפּולּומ םָענֲעריֹוחמ ַא ךָאנ טָאה רֶע ---
 ,"ט'קלסיֶעג, ָעגִירֶעגנילק טרָעדנּוה ּפולוט ן'רַאּפ םהיִא ףיִא טלָאװ
 'ַײּב ןּוא ןֶעכַאל הרבח .ןֶערָאװֶעג רינג ַא רֶעדעַיװ רֶע טלָאװ
 ןֶערֶעוו ןּוא ןָעגיוא ָץגירלֶעטרֶעװ ןד רָעטַיצ ַא ןָעּוהט ץ'קַאינוויּפ
 ,טסנרֶע לָאמ ַא םימ

 טָא 1 פולוט םָעֹד טסלַיװ ,ךַיז רֶע טרָעדנּואװ ,סָאװ ---
 ,סיֹוא םֶהיִא ְךיִא רֶעלקָעמ

 . ןקַאסיל ּוצ ןָעּפױל טש'רמולּכ ּוצ ףיוא ךיז טזָאל רֶע

 םירחוס ןַײק או ,לַאזקָאװ טַײז עטַײװצ ַא ךָאנ ןַאהרֶעּפ
 עטנַאּפשעגניַא יוד ףיֹוא גידנָעצִיז ,םורַא טשִינ ךיז ןֶעהָערד
 ןּוא "ס'רעסַײטש , עטלָעטרַאנָעגרָעטנּוא טרָאד ןעלמירד ,םָעקצִירּב
 ָעדנָעמּוקנָא ערעַײז ףיוא ַײז ןָעטרַאװ דלּודעג ןָעכַילשנָעטנּוא טיט
 ףיֹוא רלַאּב רֶע טכירק ,ןָא טמוק תיּבהילעּב ַא זַא ,םיּתּביילעּב
 ןרַאפ ּםעלש ַא רעסַײמש םָעֹד טוהט ןּוא ףױרַא עקצִירּכ ןַײז
 יד ּבַײרט ַא טּוט ןּוא ףיֹוא ךיז טּפַאח "רָעטַײמש}, רֶעד ,לָעּברַא

 תיּבהילעּב רעד ןוא ןֶעגעַיװ ּוצ ןָא ךיז טּביֹוה עקצִירּב יד . דרֲעּפ
 ןָעשִיוצ ןיֹוש ןֶעפױל דרָעֹפ יד רָאנ .טלָעמַירדנַא ךִיג טרֶעװ
 ענֶעסקַאוורֶעּפ ץנַײלק ןּוא , גרֶעּב ָץנֶעּפרָאוֶעגנָא , רֶעדלֲעפ ענורג
 יר גינָאטנייֵא ןָעגנילק רָעולֲעַה ָץשִיררֶעפ יד ףיוא . ןַעלָאט
 רָע טרָעה ,ףיֹוא ףיז טּפַאה תיּבהילעּב רָעד זַא ןּוא ,רֶעקֶעלג
 טַײקליטש-דלעפ רֶעד ןֶעלהָעצרֶעד רֶעקֲעלג יד יװ ,סיֹוא גירּפעלש
 .ןהָעוָעג העיסנ ןַײז ןופ טַײצ רעד רַאפ טָאה רֶע סָאװ ,םָעלַא
 רֶערעַיװ טרָעװ ןּוא םַײהַא טרהָאפ רֶע זַא ,טסֶענרֶעפ רֶע
 ,לָאט ַא ןיִא סָאװ ליטרעטש ַא ןיִא ,טַײװ ץֶעגרֶע , ןעּפָאלשטנַא
 םירדח ,רֶעטסנֶעַפ ָערהיִא םִימ ּבּוטׁש ַא סיֹורַא םהיִא ףיֹוא טקוק
 םּורַא םִיּפרָאּב טרָאד טפיול םנַײז דנִיק ןַײלק ַא ןּוא . ןעשנֶעמ ןּוא
 .ןֶעטּוקָעּב הנתמ ַא רלַאּב טָעוו רֶע זַא ,ךַיז טמהָירָעּב ןּוא

 ,ץקצִירּב רֶעדְנֲעפיֹול רער ףיוא ץלַא ךָאנ ךִיז טגעיװ רֶע ןוא
 , טלָעמָירד ןּוא ךִיז טגעִיװ

 טו =
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 ןּוהמָעג לָעכַײמש ַא לָאמנייָא טָאה גנילהִירּפ רֶעמִירַאװ ַא
 ןַײז ףיֹוא ןּוא םירחוס ץנּפָאלשרָעפ ענַײז םִימ לַאזקָאװ םּוצ

 : טגָערפֶעג ןושל-גנילהָירפ
 { ץנוק ַא ןָעוַיוװֶעּב ---
 רֶערעַיװ ןּוא טכַאמָעג גָידנֶערֶעה טינ ךַיז טָאה לַאזקָאװ רֶעד

 ןֶעהָעוֶעג לָעבַײטש םָעד ןיִא ןֶעּבָאה םירחופ יד ןּוא , טלֶעמֶערדֶעג
 , ןֶעלרנַאה ּוצ טַאהְעג ארֹומ ןּוא רהֶאי טָאז ַא ףיֹוא ןמיס ַא

 טלָעמִיררָעג ןָעלמִיה ץט'מולחרעפ רעטנּוא ןֶעּבָאה ַײז םּורַא
 עטנֶעהָאנ ןֶענֶעז רֶערלֲעפ יר ףיֹוא .רֶעדלֶעּפ עטַײּברַאעּב ענירג
 ןֶעטְנִיוו עלוטש יװ , טרֶעהָעג ןּוא ןֶעגֶעלֶעג ךילגרֶעּב עטַײװ ןּוא
 .ןָארג רֶעַײז טימ ךיז ןֶע'דֹוס

 יד ףיז ןָעּבָאה ןַײז לֹוּב טָעװ סָעלַא סָאװ ,םָעד ןָעגֶעוו
 . ט'דֹוסָעג זָארג ן'טִימ ןָעטנַיװ

 ,ףרָאד לִיטש ַא רֶעטנִיה סָאװ ,לָאט םָענָירג ַא ןיִא ץִיגרֶע
 טלֶעטשֶענּבָא יו , טנֶעגֶעגֶעּב םירחוס עדנֲערהָאּפ ַײװצ ךִיז ןֶעּבָאה
 :לוק ןףיֹוא ט'םֶעּומשֶעג רֶעדנַאנופ ךיז ןּוא

 רֶעקפִיּבֶעצַאק רֶעֹד ןופ + ןָעמ טרהָאפ ןָענַאװ ןּופ --
 ? ץמרָעפ

 ּוםתסה ןמ ,סָעקמֶעהַאלש יד ןּופ ? רהיֵא ןּוא ---
 ןֶעגָאװ םָעֹד ןּוהמָעג ּפַאט ַא 3 ןָעד ןָענַאװ ןּופ ---
 ? ונ ---
 .ךױ םָעֹּב ױג רָעד ...1 ּונ סָאװ ---
 { ןָעּבָאה רֶע טָעװ סֶעגָאגַאװ לָעַיּפ ---
 , טָינ הׂשעמ ןַײק ---
 ? ּונייהד ---
 יייקיק .ןָערֶעלְק ּוצ סָאװ ּוטסָאה סָאװ ---
 ָענירב יר ףױא טקּוקרָעפ ךִיז ןָעּבָאה םירחֹוס ָץדַײּב ןיא

 זָארג סָאד . גָעוו ןֶעלָאמש םָעד ןּופ ןָעטַײז יד ןיִא סָאװ ,רֶעדלֲעפ
 ךיז ,ןֶעסקַאװ ן'שימ טגִיטְפֶעׁשָעּב קרַאטש ןָעוועג טרָאד זיִא

 ט'רוח'עגרָעּביִא ןּוא ןעלקָאש ץמורפ ןוא ץמַאזגנַאל טִימ טקוּבעג
 : הֶנְוּכ עצרוק ןּוא ץפעִיט ןייֵא ץלַא

 ,ׂשִינָעטֶערֶעג א ...ׁשִינָעטָערָעג ַא --
5 
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 ֿוצ טְרֶעהָענפיֹוא םיצּולּפ גנילהירפ ןעטימ ןיִא טָאה ךָאד
 , ןֶערֶעוו טרַאדרָעּפ ןֶעּביוהְעגנָא טָאה זָארנ סָאד ןּוא ןֶענֶעגגָער

 *עזוסַאז, יד םירחֹופ יד ןֶעּכָאה לַאזקָאװ םָעֹד ףיוא ןָעוו
 רֶעמיֹוּב יד ףיֹוא ןעסקַאוָעג ּביוטש רעד ןיֹוׁש טָאה , טלהָיּפרֶעד
 ןעגָארטָעגמוא ןָעטנַיװ עדנֶענֶערּב יד טִימ ךִיז , רֶעזָערג יד ףיֹוא ןּוא
 עסַײה ןּוא ָץגנַאל ןּופ ןַײש יד טכַאמָעג לָעקנוד ןּוא ריוא ןיִא
 טנֶערּבֶענּבָא , טרימשרָעּפ ןֶעווֶעג ןיוש ןֶענֲעז םירחֹוס יד , געט-רָעמוז
 ןֶענֶעלֶעג ןיוש זיִא בױטש רעד .טניטפֶעשֶעּב ןַעקָארשרָעד ןּוא
 טינ ָץטיֹור יד ןיִא ןּוא ,דרֶעּב יד ןּוא רֶע'נינפ יד ףױא ַײז ַײב
 טערָאנשֶעגמּורַא ץלַא ךָאנ ןֶעּבָאה ַײז רָאנ ,ןֶעגיֹוא ָענֶעּפָאלשרֶעד
 םיַײּב רֶענייֵא טּפַאחָעגסיֹוא ןוא הביבס:לַאוקָאװ רֶעסיֹור ג רֶעד ןיִא

 םָעד הוא ןְעזיווֶעּב םַײצ וצ טַײצ ןופ ךיז , תוינק יד ןעמַײװצ |

 קִירוצ ןּוא טפיוקרעפ , םלָעדִיזעג ,ןָעדָאלָעג טרָאד ךיז , לָאוקָאװ
  טפיֹוקעג

 ןֶעגוצ יד טַימ גָאט ןָעדֶעי ןְענֶעז םירהֹוס עגוטדָעטשסױרג
 ןוא עטרימשרָעּפ טימ טלָערנַאהֶעג ׁשֶינֶעלייַא ןיִא ןּוא ןֶעמּוקֶעגנָא
 ם'נופ ךילּפערט יד ףיֹוא גָידנֶעהָעטש , טַײל:לַאזקָאװ ָעטְנֶערּבֶעגּבָא
 רהֹוסילַאזקָאװ ַא ּוצ רֶענייֵא ךָאנ טָאה גוצ ןעגִידנֶעהֶענּבָא
 : ןֶעֵירשֶעג

 , סױרַא ןֶעגרָאמ רהיִא טקִיש ? טְגָידנֶעֶעג  זיִא ---

 ,לוק ןףיֹוא ןֶערָעּפטנֶע טבּורּפֶעג טָאה רחֹוס:לַאזקָאװ רֶעד
 ךיֹוה ןיֹוש ןֶעּבָאה םָענָאגַאװ עגִידנֶעהעגּבָא עגנַאל יד רָעטנִיה רָאנ
 רָאנ ןּוא טנָאקרָער םִינ לֹוק ןַײז טָאה רע .רֶעדָעו יד טּפַאלקָעג
 : ּפָאק ןטימ טלָעקְאשֶעג

 ---  טגירנֶעֶעג ,טגְידנֶעֶעג ,
5 

 יר ןּוא טרָעלקָעג הריכמ רֶעד ןֶעגֶעװ ךָאנ טָאה חֹומ ןַײז
 טרֶעוװ .גּוצ רעד ּואוו ,ןיהַא טקּוקָעג ןָעּבָאה ןֶעניֹוא עטכַארטרָעפ
 ןעמָארמשיּבױמש ןּוא ןָעטנִיװ עדלִיװ אוו , ןִיהַא , ןֶעדנּואושרָעּפ
 ריֹוא םָעֹד טימ לֶעמִיה םָעד ןָעכַאמ ןּוא ךָאנ גּוצ םָעד ןֶעגָאי
 רֶעֹד ןיִא ךִיז טָאה ץִימָע זַא ,טלהִיּפָעג ןיֹוש טָאה רָע .לָעקנּוד
 ּוצ ,רֶע : רֶעֹװ טסּואועג טִינ טָאה רֶע רָאנ ,טרַאנָעגּבָא חריכמ
 ןטימ ןָעטַאזּוצ טָאה'ס ןֶעכלעװ , רחֹוס רֶעגיטדָעמשסיורג רֶענֶע
 ,טַײקטַײװ ָעגָידנעקלָאװ יד ןֶעגנולשֶעגנייַא סָאװ ראג גוט
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 ןָא ס לע גר ע 3 .ד

 ןֶענַאטׁשַעג םהיִא םּורַא ןיוש ןֶענֶעז םירהֹוס לֶעטנִיּב ַא ןוא
 ; תולַאש טִימ טִיטָעּכ םהיִא ןוא

 ? טפיוקרֶעפ ,סָאװ ---
 + עקַאט ---
 ? רָעַײט וו ---
 טגֶערפ ןעמ סָאװ ,ןָענַאטשרָאּפ טִינ טָאה רחוס רֶעד

 : טגָערּפֶעג ףָאלש ןופ יו ןּוא םהיָא
 ,,.?א --- ה

 טמָארֶעגפױא דֹנָעגָעג ןיִא סָעלַא ןיוש ןָעּבָאה םירחוס יד ןָעוו
 ,םעָינרעּבּוג ץטַײװ ָענֶערעֶישרֶעּפ ןיִא טלָעְקֶעּפֶעגרֶעּביִא סָאד ןוא
 יר . ןֶערָאװעג גיהּור ןּוא לימש רֶערעִיוװ לַאזקָאװ ן'פיוא יא
 ןוא םַאַּפ ןוא טסופ יײגנַאגָעגמּורַא רֶעדעַיװ ןֶענָעז סרֶעלקָעט
 ;הכֿפהמ רֶעכִילנהָעװָעגנּוא רֶעֹד ןופ טסעומשעג

 , ןַאמרָעגנּוי רֶערַאד ןּוא רֶעכיֹוה ַא --- רֶעגָידמָערַאּברָעד ילֶא
 סנייֵא : תולוק ַײװצ טימ תודמ:לעּב ַא ןּוא רָעטּוג ַא ,ליּבשמ ַא
 --- ׁשרָעּבַײװ ןּוא סנִיד ַא עטַײװצ סָאד ,שלַיּבסנַאמ ַא ,םּבָארנ ַא
 םּוצ .ןֶעמוקֶעּב דנָעוומ ןָעהָעצ לָעּברֶעַק ַא רֶעמּז םָעֹד טָאה
 א דרעפ ָענֶעגיֵא ץנַײז טימ ןֶערהָאפָעג רֶע זיִא .לַאזקָאװ
 ."םָאלק ןְעטשרֶע, ןיִא יה ןֶעקנּורמֶעג ןּוא "רָעסַײמש, םֶענֶעגייֵא

 גנַאל םִינ , רָעלרנִיוש ַא ןַאמרָעגנּוי ַא --- לָערָעּפ עק'טולש
 --- ןוטימ רַאניצ ַא טלָעטֶעּבֶע ןּוא ןעזיוה ָעטֶעטַאלָעג ןָענָארטֶעג
 יוקרעפ ןּוא טּפיֹוקְעג ,ןפוא ןֶע'שרַיבג ן'פיוא טלָעדנַאהָעג טָאה
 , זַײװ:סענָאגַאוװ

 ַא ןוא רָאסֶעסָאּפ ַא די ַא --- םִילּוגרַאמ לָעדנָעמ  םייח
 ךיֹוא ןּוא םינּפ ןֶעש'צִירּפ ןֶעלֶעדייֵא ַא טימ 'רָעּבָעלרָע ופ רֶעסיֹורג,
 ,טצֶעזָעגנָא רלָעג לעִיפ טָאה ןֶערעִינַאמ עשצִירּפ ָעלֶערייֵא עְכלֶעזַא
 םִעד ןּוּכ זיִא טסּבלעז םהיֵא ּוצ טסואוועג טינ טָאה רענַײק ןּוא
 רֶעהירּפ יי ,רֶע זיִא לַאזקָאװ םּוצ .ןָעּנעֶילּבֶעג רֹלָעג ץֶעֹנָא
 רֶעהָירפ יו , דרֶעפ רָאּפ עסַײה ןּוא ןָאמָעַאּפ םָעַײנ ן'טימ ןָעמּוקָעג
 ערנָערהָאּפכרוד יד טִימ םיקסע טַאהָעג ןּוא טַײרּב טרהִיּפָעג ךִיז
 לַאקָאװ ן'פיוא לָאמ טפָא זיִא םהיֵא ּכעִיל ּוצ . םִיצִירּפ עכַײר
 ןּוא . רֶעגָידרֶענַײבטַײרּב רֶעכַײר ַא --- אריּפש אנינח ןָעמּוקָעגּבָארַא
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 עטעטנָאלּפרָעּפ ןוא ָעְלֶעג ןַײז גָידנָעטֶעלג ,האולהילעּב רֶעגָידנָעטסּוה
 םָעד ףיֹוא טהָערדָעגמּורַא סםַאֹונייֵא אנינח ךיז טָאה ,דרָאּב
 ןופ טְקּוקעג םֶהיֵא ףיֹוא ןֶעּבָאה טַײל-לַײזקָאװ יד } ץַאלפילַאזקָאװ

 יר ןַא ,טכַאמָעג ךיז טָאה'ס .טלָעכַײמשֶעגּוצ ןּוא םנֶעטַײװרֶע
 תיוא טכַארטעּב טלָאטָעד טָאה'ט : ןֶעווָעג טגָעלָעגפױא זיִא הרבח
 ןץָאנינח ּוצ םהיֵא ןוא .ָאמלַאפ ןֶעצרַאוװש םִעַײנ םָעד ןָעקַאינויּפ
 טלֶעטשֶענּבָא םֶהיֵא ,טנלָאפָעג קַאינוויּפ טָאה . םְקִיׁשֶעגרֶעטנּוא
 ;טגָערפֶעג ןּוא

 רהיֵא יו , םינּפ ַא ,אנינח 'ר ,רָימ רהיִא טָאה סֶעֹּפֶע ---
 םָעד ןַײז ףרַאד טּפשמ רֶעד ןוא "יָאװָארַיט, םַײּב ךִיז טדָאל
 +ַא ,הׂשעמ יר ןיִא סָאװ .ןָעטנֶעצכָעז

 רעד ןּוא . טכַאלָעג ןּוא טָאהָעג האנה רלִיו טָאה םלֹוע רֶעד
 טרֶעהֶענסיֹוא גיטל גבַײל ג רעמכעלֶעג םָעד טָאח לַאזקָאװ רֶעכיֹוה
 ,ןָערֶעפטנֶע סֶעּפָע טלָאװֶעג טָאה אניגח .טלָעמִיררָעג רֶעדעִיװ ןּוא
 ערַאמס ַא ןוא טסוה ַא ןיחטעג ,יאדּכ םִינ זיִא'ס ןַא טכַארמָעּב ךיז
 רֶעד ןופ ךִילָעמַאּפ .רֶע טָאה ןֶעגָעוו תערהדחסה ןופ . זָאנ ן'טִימ
 .ץנפיונוצ ןּוא םטָעווְיצָאמשרָעפ ַא ןָעמּונָעגסױרַא עץנָעשעק:ָאטלַאּפ
 עסיױרג ענַײז ּוצ ןֶעגָארטָעגוצ סָאד ,רעופַאּפ לָעקיטש סָעטגֶעל
 ךַײלג ,זָאנ ן'טיט טקֶעמשֶעּב סָאד ןּוא ןָעגיֹוא ץנוטכיזצרוק ןּוא
 לָעצַיּפשַא ףיֹוא סָאװ רָאנ ץִיטֶע טָאה רעִיּפַאּפ לעקיטש סָאד םֶא יו
 טלָאװ ןַײלַא רֶע ןּוא ,ָץנֲעׁשֲעק ןיִא םֶהיִא ּוצ ןָעפרָאװעגנַײרַא
 .ָץּבמְאּב רֶעגירנּבוסמ ַא רַאפ יו ,טַאהֶעג ארֹומ רַאפרָעד

 רֶעטזָאלָע גרָקּכיִא ןּוא רֶענֶעסֶעגרָעּפ ַא יו ,ץַאלּפ ןעטימ ןיִא
 ןּוא רָע גיסק גּואוולעטימ ַא --- ןַײטשנַיּבור שונַײּב ןָענַאטשָעג זיִא
 , ןֶערעטש םָענעסקַאורָעּפ םָעגַײלק ַא טימ ןַאמרָע גנוי רֶעצרַאווש

 ,זָאנ ָץגַיבַיציּפׁש ,ץנַײלק ןוא ןֶעגיוא עצרַאװש ץפעיט
 םִינ + רֶעַײרּפ קרַאטש ַא ןוא ןסחי ַא ,ןדמל ַא רֶע זיִא ןַײלַא

 ןוא ּבַײװ רָעמַײװצ רָעד טימ טַאהָענ הנותח רֶע טָאה גנַאל
 .ָץנפיֹוא ַא ,ץנירג ַא ענַײלק ַא יז ,ןדנ לָאמ ץטַײװצ סָאד ןֶעמּונָעג
 טימ ןצמק קיטש ַא -- רֶע ןּוא ,רָעטכָאט ַא ם'ריבג םֶענֶעמּוק
 .פעיט:שרדמה:תיּב ָעְנֶעּבעֶולּברֶעּפ ןּוא ןֶעקַאּב ָענָעריֹושֲעגּוצ:גְירָעדִינ
 רֶע ןוא ןָענעֶיררֶעפ םירחוט יאמלַא גנַאּב םהיִא טוהט'ס . טַײק
 טכַארט ,דנַײּפ םירהֹוס יד רַאפרָעד טָאה רֶע ,רֹלָעג טַײרג טסֶע
 ּוצ םֶהיֵא ּוצ םטהָענ ןַײװנַעטַײצ לָעגעג יד טמַײּב ןוא לעיפ



 םעצַײלּפ יד ןיִא ךילדנַײרפ םהיִא טּפַאלק ןַאמפיוק קָיצ'מהרבַא
 , םינּפ ןֶעט'חֹומרָעפ ןַײז ןיִא ןַײרַא גודנַעלכַײמש םֶהיִא טקוק ןוא

 .טוג ןיִא ףייֵא ,םֶהיֵא וצ רֶע טַײרש ,ׁשֶענַײּב --
 ץפעִיט יד סָאוומַע ןעלכַײמש ןוא ךיז ןֶעטכַײל ןׂשֲענַּב ַײּב

 ,ןֶעגירַײלֶעּב ךיז לָאז רֶע ּוצ ,טִינ טסַײװ רֶע . ןֶעגיֹוא ָעצרַאװש ןּוא
 ,טיַאּפשֶעגקֶעװַא ךִילָעמַאּפ ןיֹוש טָאה קִיצ'מהרבַא רָאנ ,ןַײנ ּוצ
 .םיֹואְרָאֹפ םָאוומֶע ּפָאק םָעֹד ןיא קַאשודִיּפ ץרָעטנּוא דנָעה יד
 ּוצרֲעד טפֶעלׁשֶעגקֶעװַא ,טנעֶידרֶעַפ טּוג רֶעמּװ םָעֹד טָאה רֶע
 םָעֹד טְפיֹקֲעגּבָא ןוא עממוס ָעשּבִיה ַא רֶעטָאפ ןֶענרַאק םַײּב
 ןֶערָאװֶעג רֶע זיִא ןַײלַא .לָאזקָאװ םַײב סָאװ ,"רַאואוורָעזָער,
 , רֶעליֹופ לֶעכַײמש רֶעד ןּוא רֶערֶעטיול םינּפ רֶעד , רֶעגְיטפֶערק
 ,דנעה יד רַאפ םהיִא טּפַאה ,ָךּורּכקְיִא טנֶענֶענֶעּב רֶע
 םמימ גידנעצירק טנָערּפ ןּוא קִירּוצ ןּוא ןִיהַא םהיִא טלֶעקָאש
 :ןַײצ יד

 ? ַא ,ןעשטומ ךִיז ןֶעמ ףרַאדֶעּב ,לָעְקְיציִא  ,ונ ---
 םגָעלּפ קִיציִא , רדח ןייֵא ןיִא טנֶערֶעלָעג ַײז ןֶעּבָאה לָאמַא

 עטוַאס טימ םינּפ ןַײז ןֶערימשסיוא ,ןֶערַאנּבָא  גידנָעטש םֶהיֵא
 ןּוא עסיורג טימ רעיּפַאּפ ןֶעסַײװ ַא םָעצַײלּפ יד ּוצ ןֶעּפֶעלקּוצ ןּוא
 ןֶערהָאפֶעגקֶעװַא קִיציִא זיִא םָעדכָאנ + .גַצקּויצי : תֹויתֹוא עצרַאוש
 ןיִא טרֶעגלַאווֶעג גנַאל ךִיז טָאה רֶע . ןרָעטסקֶע'נַא ןֶערָאווֶעג ןּוא
 רֶערֶענֶעלק ןַײז . טנֶערָעלֶעג גנַאל טרָאד ןּוא טעטש עסיורג יַד
 , טנֶערֶעלֶעג טָאה רֶע ןּוא טָעטִיזרָעווינוא ןיִא ןַײרַא ןיוש זיִא רֶעדּורּב
 --- ןֶערעֶינָאיסִימָאק ָעטשרֶע יד ןּופ קַאװטִיל ַא --- רֶעטָאפ רֶעד
 רֶעד .טֶערֶעלֶעג ץלַא ךָאנ טָאה רֶע ןוא ,ןֶערָאװָעג טלַא ויִא
 רעטּומ רֶעֹד ּבעילײצ ףיז רֶע טָאה ,ןָעּברָאטשֶעג זיִא רֶעטָאפ
 םָעֹר ףיוא ןְעמּוקֶעגּבָארַא ןּוא טדָעטש ַעסיורג יד טִימ טנֶענֶעוֶעג
 ,רַטּפרֶעד ץ רָא:ןרד םהיִא רַאפ ןָעּבָאה טַײלילַאזקָאװ יד .לָאזקָאװ
 ןּוא רֶעטדנּוזֶעג ַא ,רֶעביֹוה ַא ,רֶענֶעמיוקָעגנָא:ַײנ ַא זיִא רֶע סָאו
 יד ןיִא ןיִא רֶע סָאװ ,רַאפרֶעד ְךיֹוא ןּוא ,רָאה ָעגנַאל טגָארט
 גינָעוו ַײז םִימ טָאה ןוא ןֶעווָעג רֶענָאיצולָאװָער ַא טדָעטש ָעטַײװ
 לֶעבַײמׁש ַא טִימ ּבָא ףיז ןּופ רֶע טּפומש ן'קִיצ'מחרבַא . תּוכייׁש
 ! רֶעיֹוא ןיִא ןייֵא םהיִא טמיֹור ןּוא

 =ףניזעג ַאזַא . קיצ'מהרבַא ,רָיד ףיֹוא תונמחר ארא'פ ---
 ,המוש ַאזַא --- ןּוא רֶעגָיטּפָערק ַאזַא ,ּוטזִיֹּב רֶעט



 לַאוקָאוו םּורַא

 לוק ץפיוא ךיז טכַאלָעצ ,סיֹוא גִיהּור טרָעה קַיצטהרבַא
 יר ןיִא ּפַאלק ןֶעכילרנַײרפ ַא טימ רֶערעיו םֶהיִא טניולעב ןוא
 . םָעצַײלּפ
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 , םיֹוּבָעג ּבּוטש ַא קִיצ'מהרבַא טָאה רֶעמּוז םָעד ןיִא
 ןּוא ףילעמַאפ יװ ,ליֹוּפ ןוא ףולָעמַאּפ רֶע טָאה טיֹוּבָעג

 עגְירֶעצלעטש יד טיט חֹומ רֶעטֶעפ ןַײז ןֶעוועג ןָענָעז'ס ליוּפ
 ןֶעּבֶענ לולא ּביֹוחנֶא ןיִא ןיֹוׁש זיִא ךָאד . ןעקנַארעג ָעׁשִי'רחֹוס
 ןענַאטשעג ,לַאוקָאװ ם'נופ םַײז ַא ןָא לָעסִיּכַא ,רַאואוורֶעזָער
 ךיז ףיוא ןֶעגָארטעג , ּבּומְׁש עגידנָערָאגנייֵא ןוא ץכיֹוה ָעשֹּבִיה ַא
 ךַאד ןָעגיכישטַאלּפ ןוא ןָעסַײװ םָעֹד ענימ'יתית-יכיהמ ַא טִימ
 ןיִא יו ךַײלג ,ןָערהּופ ָץדנֶערהָאּפכרּוד יד םכַארטֶעּב טסנרֶע ןּוא
 ןּוא עגנַאל רעִיפ ןַײק ןֶעווֲעג םִינ םלָאװ דנַאװ ָץטשרֶעדעּפ רהיִא
 ַענֶעּפֶא קרַאמש ןּוא עץסיורג רעַיפ רָאג רָאנ , רֶעטסנעפ ָענרֶעזֶעלג
 עסַײװ טַײװ םִינ ָאד ןָעּבָאה רֶעדנִיק ָעשרֶעיֹוּפ עסִיּפרָאּב . ןֶעגיֹוא
 יד ּוצ לָאמטפָא עגל ַײז ,טָעשַאּפָעג ןָארג םָעד ףיֹוא ונָעג
 ,ץטּברַאפֶעג ףניּפ ןד ןָעטכַארטֶעּב ,ןהָעגּוצ רֶעטסנָעפ ָענֶעֹּפָא
 :ליה'ס יו ,ןֶערֶעהּוצ ךִיז ןּוא , םירדח עגָידַײל ןּוא עטרילַאּפשֶעג
 , ןַײרַא הב נב ןעפרַאװ ַײז ָעכלֶעװ ,ךעלדנַײטש ייד טרָאד ןָעכ
 ןיִא ןָאקלַאּב ןְעטְנִידנֶערָעד טִינ ןוא ןָעטְצִינשֶעג םָעֹד ףיֹוא
 טגָעלרָעפ דנֲעה יד ,ןַײלַא קִיצ'טהרבַא ןֶעגַאטשֶעג  ןַײװנַעטַײצ
 גידנַעלכַײטש ןּוא ןֶעגיֹוּבֶעגנָא םָאווטֶע ּפָאק םֶעד , קַאשזרִיּפ ןרֶעמנּוא
 .םירהוס ןּוא ןָערעַינָאיסִימָאק עדנָערהָאפכרּוד יד ּוצ ןֶעקנִיווֶעג
 רֶעֹּבָא ךיז טָאה ןָאקלַאּב רֶעֹד ,ןָענּונרֶעפ טַינ ןֶעּכָאה םירחוס יד
 ַא טכַאמֶעג קִיצ'מהרבַא טָאה םלָאמַאד .טגִירנֶעֶעג  ןַײוװכֶעלםִיּב
 ןֶענֶעז לירֶעטש ןֶעמנעהָאנ  ם'נופ ןּוא , תיּבה-תּבונח ןֶעש'רּוחּב
 | , טסֶעג ָץנֶעטֶעּבֶעגמּוא ןּוא ָענֶעטֶעּכֶעג ןֶעמוקָעגּבָארַא

 ַעש'הלגעגלעּב ,ָעסֹורג ַײװצ ןיִא ָעטצֶעזעגנייֵא  גנֶע
 ןענֶעז ,ףָעלֲעטַיה ָענֶעגָארטָעגּבָא טִימ ְךֶעֹלדֶעמ בור'ס ,םָעגָאטְעַאּפ
 רעד ּוצ ןֶערהָאפָעגּוצ רֶעדְלִיּפָעג ןּוא םֶערַאיל ַא םִימ טֶעג יד
 םָענָאטעַאּפ יד ןיִא ןֶעציז ןֶעּבעֶילּבֶעג ןוא בּומש רֶעגְידַײל ןּוא רֶעַײג

 רָע סָאװ ,רַאּפרֶעד ןָעכורקּכָארַא טמֶעשֶעג ךיז ןֶעבָאה ַײז



 ןָא ס )עג ר ע ב יד
 יו

 ןֶעּבָאה ַײז . רֶעדמֶערּפ-דלִיװ ַא ןּוא רּוחּב ַא ןָעווֲעג זיִא תיּכה-לעּב
 םּורַאףֶעטְנַיה ךַיז ןּוא טור קרַאטש ןָעווֲעג ,טכַאלָעג רַאפרָעד
 -לַאזקָאװ ןפיוא ןֶעזָאלֶעגקֶעװַא ךיז ַײז ןָעּבָאה ךָאנרָעד . טּפַײנקָעג
 :לָאװ טָעשזִורגעג ,  גירוװעמָעש:לַאה גיָנַאפשמורַא ןוא ץַאלּפ
 | - .ןעטקַעפנָאק ָץטְלֶעטְיׁשָעגוצ ,ָץלָעוו

 םקִיצ'מהרבַא ןֶעגנַאגָעג ָעטְרנּוזָעג ןוא עכו ַא זיִא ַײז ןֶעשיווצ
 טימ טכַאמָעג קרַאטש ןּוא ,17 רהָאי ַא ןופ לֶעדֶעמ ַא---רֶעטְסֶעווש
 זיִא םינּפ רהיִא . דנֲעה ץסיֹורג ךִילנהָעווָעגנוא ןּוא עגנַאל עֹרהיֵא
 יד ןוא רטלונסנעמ א גנַאג רָעד , רֶעשלִיּבסנַאמ ַא ןָעווְעג
 ,טבַארֶעג ךיז טָאה רהיִא ףיֹוא גידנעקוק . עשלַיבסנַאמ ןֶערָעינַאמ
 ןֶעווָעג רֶעט ץומָע ךיז טָאה ,ןָעווֲעג דנִיק ַא ךָאנ זיִא יז ןֶעוו זַא
 ,ץשרֶעּבַײװ ףיֹוא רערילק עשלַיּבסנַאמ  ָערהיִא ןֶעטִיּברעַּפ ןּוא
 ןעוומ םָעװ יז ןּוא ןהָעזמּורַא ךיז ןֶעמ טֶעװ ףוס לֹּכ ףֹוס רָאנ
 טימ קַאשודִיּפ ַא ןּוהמנָא קִירּוצ ןּוא ּפָאצ ןעגנַאל רהיִא ןֶערֶעשּבָא
 . ןְעויֹוה עגנַאל

 עכִילנהָעווֶעגנוא יד ףיֹוא טקיקעג ןָעּבָאה ןֶערעֶינָאיסִימָאק יד
 ׁשּונַײּב ןּוא ,הפ-לובנ טרֶערֶעג ןּוא לערע ךיז ,טסֶעג
 :רֶעַפ ןּוא םַײז ַא ןָא ןָענַאטשָעג רֶענָעגָארמוצ ַא זיִא ןַײטשניּבור |

 ןעסָארדרֶעפ םֹּהיִא טָאה'ס .לֶעגֶענ יד ןֶעסִיּכֶעג רַײהרעטכַארט
 טכַארּבֶע גנָארַא לָאוקָאװ םָעֹד ףיוא טָאה קִיצ'מחרבַא סָאװ ,סָאד
 טָאה רֶע . רֶע'מינּפ ץמיֹור ָעטדנּוזֶעג טַימ ףףָעלדֶעט לעיפ ױזַא
 ןּוא ןּוהמָעג קנואו ַא גָידנעלכַײמש םהיִא ּוצ ,ךיֹורְּב קִיציִא ןֶענּופֶעג
 : טגָערּפֶעג

 ּ? קִיציִא , גנּונַײמ רֶעייֵא זיִא יו ---

 עּבלַאה טימ , ףעיט ןֶעדֶער ּוצ טַאהָעג ּבעַיְל רימת טָאה רֶע
 ,טימ רֶעד ןּופ ןֶעּביֹוהנָא ןּוא רֶעטְרֶעוו

 טָאה + ,ןֶעוִיװעגנָא קִיציִא טָאה ,ָץלָערָעמ יד ַא טָא --

 .ןֶעטיֹור ַא ןּוא ןֶעטְדנּוזעג ַא ,םינּפ םֶענָעׁש ַא
 : טגְירנֲעעג ךילָעמַאּפ ןוא טכַארטרָעפ ףיז טָאה רֶע
 | .ןֶעשִירַאנ ַא רָאנ ,םָענֲעש ַא ---
 יװ ,םינּפ ןֶעטיֹור קרַאטש ַא טִימ רעִינָאיסַימָאק רֶעגנּוי ַא

 סָעּומש ַא ַײז ִימ ןוא טלֶעטשנֶעּבָא ךֶעלרָעמ יד טָאה ,בצק ַא ַײּב
 ףיז ,טכַאלֶעגרָעדנַאנופ ךיז אה ְךֶעלדֶעמ ַיר . טרהִיּפרֶעּפ



 *לאוק אוו םור א

 ם'נופ ןָעטַײז ָענֶערעֶישרָעפ ןיִא ןָעּפָאלָעגרָעדנַאנּופ ןּוא טמָעׁשרֶעַּכ
 , ץַאלּפ:לַאזקָאװ ןָעסיורג

 , טגָערפֶעג רֶעדעִיו ןַײטשנוּבור טָאה - ? קִוציִא .,ונ ---
 םהיִא ןּופ טָאה רֶע ןעגושעג ץלַא ךָאנ טָאה קִיציִא דָאנ

 : ץרָא-ךרד טִימ טכַארטֶעּב םהיִא ןּוא ןעמּונָעגּבָארַא םִינ גיוא ןַײק
 ןּוא ץרמערפ ַא ןופ רֶענֶעמּוקעגנָא ַא , גוטּפְערק ןוא רֶעביוה ַא
 ,,.טִינ םהיִא טרהָירֲעּב ךַאז ןַײק ןּוא , טלָעוװו ָעטַײװ

 םהיִא רֶע טָאה -- תֹודמ ָעטּוג ְךייַא ַײּכ ןַאהרֶעּפ ---
 : ןֶעּבעגעגוצ ןעטכַארט ץלַײװ ַא ךָאנ ןּוא .טּביֹולֶעג

 ? קִיציִא רנַײּפ םינ םָענַײק ךָאד טָאה רהיֵא ---
 : טרָעּפטנֶעֶעג ןוא טקוקענמוא יז טָאה קִיציִא
 ,ןעשנֶעמ ןוא םִינָארַאנ , שטשרָאּב ןָערעֶיֹוז דנַײּפ ּבָאה'ב ---

 . ןֶעלִיו ַײז סָאװ םִינ ןָעסַײװ ָעבלֶעוו
 ךֶעקַאּב ָענָעריֹושְעגּוצ:גירָערְינ ןּוא ענֶעזָאלּבֶעגנָא סנַײטשנִיּבּור

 .רֶעֹפ ענרָאמ ךיז טָאה רֶע .ןָערָאװֶעג טיֹור לָאמַא טימ ןֶענֶעז
 , ןּוהמָעג לֶעכַײמש ַא ןּוא טמירק

 ,קִיציִא ,טָע --
 ןַײטשנִיּבור ןּוא ןֶעווֲעג טינ םהיִא ןֶעּבֶענ ןיֹוׁש זיִא קִיציִא רָאנ

 , שִינֶעפֶעשֶעַּב םַאזנייֵא ןַײלק ַא זיִא רֶע זַא ,טלהָיּפרֶעד םִיצולּפ טָאה
 רֶע תעשּב סָאװ ,האנׂש רֶעגיטּפִיג ןופ םי ַא ןיִא ךִיז טקנירט סָאװ
 ,ולַאה ן'רַאפ םּורַא ןֶעטנַיה ץִימָע םהיִא טגרַאװ ,ךיז םקנירמ
 + רֶעקרַאטש גָאט ַעלַא ןוא דַײלטימ ןהֶא ףִילָעמַאּפ םהיֵא םגרַאװ
 רָע טָעוו לָאמנַײק ןּוא םהיִא טגרַאװ'ס רֶעוו טינ טסַײװ ןַײלַא רֶע ןּוא
 ןוא ןיֹורּב לָאמַא רֶע טָעװ גַידנָעסִיװ טַינ ןּוא ,ןָעסָיו טִינ סָאד
 עיֹולּב ןּוא ַץניֹורּב ןימ ַאזַא ךיֹוא ןֶעקָעטשסיֹורַא ,ןֶערָעו יולכ
 ,שִירַאנ ןוא םּואָימ יֹוזַא ,, זזמשנ יד ךיז ןופ ןָעזָאליורא ןּוא גנוצ
 םּואמ יװ ,ןָעמּונָעגנַײרַא ךיז ּוצ יז טָאה רֶע שִורַאנ ןוא םּואָימ יו
 ,טּבֶעלֶעג טַײצ עצנַאג יד רהיִא טימ טָאה רֶע שִירַאנ ןּוא

 ,לָענָענ יר ןָעטַײּב טָעּפמיה רהָעמ טימ ןֶעּביֹוזהֶעגנָא טָאה רֶע
 ןפיוא םלָאוװעג  ןּוא ןֶעגיוא עטמרֶעלקרעפ קרַאטש טָימ טְקּוקָעג
 םהיִא ךיז טָאה'ס . טגָאמרָעפ רֶע דֹלֶעג לעִיפַיװ ןָענכָערפיונָעצ ּפָאק
 ןיִא ןֶענֶעַז ָץכלֶעוו , םירחוס יד ןֶעגֶעוװ טרָעלקֲעג גָידנָעלַיװ טִינ
 ןופ , םִילּוגרַאמ טערנעט- םייח ןֶעגֶעוו ,ןֶערָאוװֶעג ךַײר רֶעמּוז םָעד
 רָע סָאװ ,םָעד ןֶעגֶעװ ןּוא דלֶעג ׁשֹּביה םֶהיֵא טמוק'ס ןָעכלֶעװ
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 ןָא ס ל ע גור ע ּב .ד

 ןּוא לַאזקָאװ םָעֹד ףיוא םּורַא ךִיז טהָערד ,םִינ רָאנ טוהמ ןַײלַא
 .רֹלֶעִנ טַײרג טסָע

 --- ןוהטֶעג לֶעכַײמש ַא ןַײלַא ךִיז ּוצ רֶע טָאה ,ןצּכק ַא ---
 { ןצּבק ַא ןְערֶעוו .ּוצ הכאלמ ַא

 ץַאלּפ-לַאוקָאװ םָעד ףיֹוא טֶעזנָאלּבָעגמורַא רֶע טָאה םַאזנייֵא
 ואוו ,לַאזקָאװ טַײז רָעטַײװצ רֶעד זַיּב טנַאּפשָעגּוצ ךילעמַאּפ ןּוא
 טצעזֶעגפױרַא ןיוש ךיז ןָעּנָאה םירחֹוס ןּוא ןָערעֶינָאיסימָאק יד
 ןיִא ןֶערהָאפֶעגּבָא ןּוא םִעקצִירּב עש'הלנעילֶעּב ,ץסיֹורג יד ףיֹוא
 .רֶעגָעל-טכַאנ ףיֹוא ליטדָעטש ןָעטנעהָאג

 קַאינויּפ טָאה ץקצִירּב רֶעמצֶעזָעגנַא:גנֶע רָעסיֹורג ןייֵא ןופ
 ײרשֶעג ַא ןוא ּפָאק ןָעסיֹורג ןַײז םהיֵא ּוצ טקֶעטשָענסױרַא
 : ןוהטעג

 , בַײװ םוצ , םַײה ַא , ףיֹורַא ,ׁשּונַײּב .,,ּונ ---
 ןַײז זַא ,טכַארטָעג ןּוא טיהָירָעגנ טִינ ךִיז טָאה רֶע רָאנ

 :יררָעּפ-סָאװטֶע , ץכולּבָארג ַא טימ ענירג ַא ,ץנַײלק ַא זיִא ּבַײװ
 ץפַאשדזַײּפש רֶעד ּוצ ףרַאד יז ןֶעוו ,לָאמ סֶערֶעי זַא } זָאנ ץנֲעס
 ןוא גָארַא טלַאפ ,לָעְקנֶעּבַא ףיֹוא ךִיז יז טָעּפַארד ,ןָעּבָאה
 ,עקנַארק ַא ןּוא ץגָיר'הנושמ ַא םָעֹּפֶע ויִא יז זַא } םֶעֹּפֶע טכֶערּבּוצ
 רֶע ןּוא ,ןֶעּבָאה טִינ רֶעדנִיִק ןַײק םהיִא טימ לָאמנַײק םָעוו סָאװ
 .יררעּפ ןּוא ,םינּפ םָענירג רהיִא ףיוא ןָעקּוק רימּת ןֶעפרַאד עוו
 , רֶעזעלִג ןּוא רֶעלעט טכֶערּב ַײ יװ ,ןְעהָעז ;זָאנ ַענֶעס

 ץְמיֹור קרַאטש ןוא ץסיורג ַא . ןוז יד ןֶעגנַאנרעּפ זיִא'ס
 ::עקלָאװ ם'נופ קֶע םָעד ףיֹוא ןעזִוועּב לָאטנייט ךָאנ ךיז יז טָאה
 יד ףיֹוא סָאװ ,ְךֶעלמֶעלּב עלֶעג יד ןֶעדנּוצֶעגנָא , ברעמ ןֶעגַיד
 רָעטניה ןָעטלַאהעּב ךַיז ןוא רָעמיוּבןֶעיצַאקַא ָעגוצנייַא ןופ ןָעצִיּפש
 , גרַאּב ןָעמעקַאנ ןּוא ןעטַײװ ַא

 םֶהיֵא ּוצ ץִימָע ףָאנ ךיז טָאה ,ןַײטשנַיּבור  ןנַאּפ ---
 ? ָאר טכַאנ ףיֹוא טבַײלּב רהיֵא --- , טעדנֲעווַעג

 ּואוו ,ןַיה ַא טְקּוקעג ןּוא טרָעּפטנֶעֶעגּבָא טינ טָאה רֶע רָאנ
 םַאזנייֵא ךָאנ ףךיז טָאה ןֶערהּוּפ עש 'הלגע-לעּב ַײרד ןַעשִיווצ
 רֶענֶענּוהמֶעגנָא ַא ,קַאסיל עיִניפ רֶעקנִינַײלק רֶעֹד טהָערדֶעגמּורַא
 ּוצ טַאהְעג םִינ טָאה רֶע .קָאר ןֶעצרַאװש ןוא ןָעגנַאל ןַײז ןיִא
 תולנע-ילעּב יד רַאּפרָעד ןֶעּבָאה ,רהופ רעד רַאפ ןֶעלהָאצעּב
 ילא .ןֶעמהָענ טלָאװֶענ טםינ םהיִא ןּוא טְקּוקָעג םִינ םהיִא ףיוא
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 לאוק אוו םוהוא

 ןּוא רהּופ ןַײז ףיֹוא ןֶעמּונֶעגּפיֹורַא םהיֵא טָאה רֶעגָידמֶערַאּברעד
 --- רָעּבַײרטנָא רֶעד . רעּבַײרטנָא םָעד טִימ ךַײלג טצֶעוֶעג םהיִא
 ַײב יװ ,רֵנָעה ץצרַאװש , טימ רּוחֹּב רֶעׁשרֶעיֹוּפ רֶעשבִיה ַא
 ןקַאסִיל טָאה רֶע .ןָערָאװֶעג ןנורּב רַאּפרָעד זיִא , רֶעטסוש ַא
 ףיֹוא טקיקָעג עגל א טימ םָעצרָאטשָעג םּורַא ןעטנַיה
 קַאסִיל ןּוא . ןהָײצ יד טימ טצִירקָענ ןּוא ןעגיוא ַעזיֹּב טימ םהיִא
 , ןֶעצרַאװש ַא טִימ רֶעגְידֶע גַײװש ַא ,רעטרָעקיוהָעגנייַא ַא ןֶעסֶעזעג זיִא
 , טינּפ ןֶערַאּבקנַאד קרַאטש ןּוא םָענעקָארשָע גרָעּביִא

 . רהופ ָעטצֶעזֶעגנָא לּופ עטצעל יד ןָערהָאּפעגקעװַא זיִא'ס
 סָאװ ,יד ןופ רֶע'מינּפ עכילַײרפ יד ףיֹוא טקּוקעג טָאה רֶע
 ,הלגעילעּב רֶעֹד ָיװ ,ןָעהָעוְטג } םַײה ַא ןֶעטצֶעל םּוצ ןָערהָאּפ
 רַאפרֶעד טסַײמש ןוא ןֶעגָאיִרָעד ןֶערהּופ נֶערהֶאפֶענּבָ יד לַיװ
 טגָאי לעטנַײטטכַאנרַאפ עלהיק םָאד יו ;דרָעפ ץרָענָאמ ענַײז
 ,ּוצ לֶימדֶעטְׁש םּוצ ּביֹומש םָעד טּבַײרטרעֿפ ן א רהופ רֶעד ךָאנ ףיז

 רֶעבַײלג ןּוא רֶעביֹוה רעד ןעגנַאנָעגסױרַא יא לַאוקָאװ ם'נופ
 , ריהט יד ןּוהמעג ּפַאלק ןעקרַאטש ַא טָאה םחיִא ךָאנ ,םרַאדנַאשז
 ןוא םיררח ןופ ןענַאטשָעּב םִינ טלָאװ לַאוקָאװ רעד ַיװ ךַײלג
 גידנֶעהֶעזרֶעד . סַאפ ץטסוּפ ןּוא עסיורג ןייַא ןּופ רָאנ  ,ןֶערָאדַיררָאק
 םֶהיִא רֶע טָאה ןקט'חֹומרֲעפ ןוא ןעמַאועגנייא ַא  ןענַײמשניבור
 דלַאּב ךִיז טָאה רֶע רָאנ ,ןָעגָאו םֶעֹּפֶע טלָאװָעג ןּוא טקּוקֶעגמּורַא
 לָאמ ַא טִימ ףיז ןּוא םהיִא רַאפ טִינ טסַאּפס וַא ,טכַארטֶעּב
 יװ ךַײלג ,סָעלַא ףיֹוא םַײרג ןוא ץלָאטש םַײה ַא ןהָעג טזָאלעג
 רֶעמיוּב ָץגְינֶעלְקְאׁש ,,ץביֹוה ןּוא ץַאלּפ ןֶעגַירַײל ןֶעצנַאג םָעֹד ןופ
 ןֶעגיֹוא ָענֶעפָא רֶעטרנֶעווט טְקיקָענסיֹורַא םהיֵא ףיֹוא ןָעטלָאװ
 ,"ָאװטסלַאשטַאנ, ןַײז ןּופ

 ףָאנ ָץניֵא ךִיז ןעּפַארד ןָערהופ יד ּואוו ,ןיהַא גודנעקוק
 ם'ניא ןָעקנּוזֶעגנייַא ןֶערֶעװ ןוא גרַאּב םָעֹד ףיֹוא רָעטַײװצ רֶעד
 ענרָאמ טלהִיּפרֶעד שּונַײּב ךיז םָאה ,טנָאירָאה ןעגַידנעקלָאװ
 סָאד ךַיז רַאפ ןֶעהָעזֶעג טָאה רֶע . ןֶעסֶעגרָעּפ ןּוא ןֶעּבילּבֶע גרֶעּביִא
 טלָאװ רֶע יװ ךַײלנ ,לָיטרֶעמש טנָאָירָאה ם'ניא .ָענֶעטלַאהָעּב
 ָערֶערֶעשט יד טּבַײרט ןָעמ יװ ןֶעהֶעוֶעג ,ןָענַאטשֶעג טרָאד טציִא
 ןיִא ןֶעצַיז רֶעּבַײװ יװ ,סַאג רֶעלָאמש ןוא רֶעגנַאל רֶעד רֶעּביִא
 ןּוא ןענַאמ ָעדנֶערהָאפ יד ףיוא ןָעטרַאװ  ,ןָעריהט ָענֶעּפָא יד
 ,טלָעק-לול א רֶעהָירפ רֶעד ףיֹוא ךיז ןֶעגָאלק



 ןָאס לע גוע ּב .ד

 ןיִא יז .ָענַױ בוטש יד טהָעמש סַאניקֶע ןיִא טרָאד
 ריהמ רֶעֹד ףיוא ןּוא ,ןָעקרַאּפ ןֶעגְירֶעדִינ ַא טימ טמַאצָענמורַא
 סָאד רֶע טלָאװ ,ןָא טציִא טמּוק רֶע ןָעוװ ,לָעסֶעלש ַא טגנָעה
 ןעטכַאמרָעּפ םָעֹד ףרוד טקיקָעגנַײרַא = , ןוהמָעג ּפַאט ַא לֶעסֶעלׁש
 בַײװ סָאד טזָאלעג ךיז ןּוא ּבּומׁש רֶעטמּוּפ רֶעד ןיִא רעטסנָעּפ
 ךיז טלָאװ יז . רֶעטָאפ רהיִא ַײּב ןֶענּופָעג יז טלָאװ רֶע . ןָעבּוז
 סָאד ןּוא ןֶערָאװעג רֶעגְירֶעיורט טִינ טלָאװ ןּוא טהָערֿפרעד טו
 ,ןֶעווֲעג ןירג גיר'הרוחש-הרמ ,רימּת יװ ,טלָאװ , סרהיֵא םִינּפ
 : טנָאזָעג ןּוא ןֶעּביֹוהעגפיֹוא חיז םלָאװ רֶעגוווש יד רָאנ

 ּבעִיג ,רֶעמכָאט ,הָעג ! ןֶעמּוקָעג זיִא שונַײּב , רָאנ הָעְז ---
 .הָעֹט םהיִא

 . ןעגנַאגָעג ןָעמלָאװ ַײז ןּוא
 ךָאנ טגיל טנָאירָאה טַײז רֶענֲעי ןופ ,טַײװ , טַײװ ןוא

 ליטרָעטש םֶענָעי ןיִא . טכַאנ יר ןייֵא סָאד טגנילש'ם .לָיטדָעמש ַא
 ןוא יז זיִא עמַײרּב ַא רָאנ ,ןַאהרֶעּפ סָאג ץגנַאל ַא ךיֹוא זיִא
 . עמורק ַא

 עמלַא ַא ,ּבוטש ם'רֶעמָאּפ ןַײז טהָעמש סַאג םִימ ןיִא טרָאד
 .רֶעמסנֶעפ ץטמירקֶעגסיֹוא קרַאטש םימ ץטמִירקֶעגסֹוא ַא ןוא
 םעֹד ןיִא ןּוא ןערָאװַעג ןֶעריֹוּבְעג רֶע ןיִא בּומׁש רֶענֶעי ןיִא
 , טכַארּברעּפ ןֶערהָאי עגנּוי ץנַײז שרדמה-תיּב ןָעמלַא ןֶעטנָעהָאנ
 ןֶעּבָאה ןֶעדוי ןּוא שרדמה-תיּכ ןיִא םִיווָעג מציִא טציז רֶעמָאּפ ןַײז
 רלעג ףס ַא ןּוא --- ַײז ןֶערֶעלק ,ןסחי ַא --- , ץרָא:ףרד םֶהיֵא רַאּפ
 ,טַאהֲעג רהָעוװוש ןַײז לָאמ ַא םָאה

 םִינ טָאה רֶע . לַאוקָאװ ןָעטסוּפ םַײּכ ,ָאד טהָעמִש רֶע ןּוא
 סָאר טגנעה'ס ןֶעכלֶעװ ףיֹוא ,ּבּומש םֶענָעי ןיִא ןּוא , םַײה ןַײק
 ..+ םסוּפ ,טסוּפ ןיא ליטש זיִא ,לָעסֶעלש

 ּוצ רהָעמ ןיֹוש ןַײטשניּבור שּונַײּב זיִא ןָא טסלָאמעד ןּוּכ
 טָאה לַאזקָאװ ם'נופ טַײװ טינ . ןָערהָאּפֶעג טִינ ליטדעמש ןיִא ךיז
 ןעמָאנ 8 םֶָעֹד ןּוא ןֶעגנּורֶעגֹּבָא רדח ַא רֶעיֹוּפ ןייֵא ַײּב יז רֶע
 , "םַײה יד, ןֶעּבֶענֶעג

 רעקנַאױק - גיד'הנושמ ןּוא רֶענירג רֶלד סיעכהל"וצ ףיֹוא



 לאוקאוו םורא

 ,ןַעצִימֶע ךָאנ סיעכהל'וצ ףיֹוא ןוא ןוהטָעג סָאד רֶע טָאה בַײװ
 טָאה רֶע ןֶעבלֶעו ןֶעגָעוו ,ןעטסּואימרֶעּפ ןּוא כל קרַאטש ַא
 ענֶעו אלע ןַײז ץִימָע רֶעֹד זיִא רשְּפָא . טלָאװָעג טִינ ןעטכַארמ
 ןַעּבֶעל וצ ףיֹוא בַײװ ןַײז טזומענ טָאה בלֶעוו , ןָעווְעג רֶעגיווש
 עגרַאק ןּוא ואל יד םִינ ,ּבַײװ סָאד םִינ רֶעֹּבֶא .ןֶעּבֶעג
 םַײה ַא לי רֶע םָאװ רַאפ טגֶערפֶעג םהיִא ַײּב ןֶעבָאה רֶעגיווׁש
 ןֶעוועג ןֶע גיוא יד ןיִא ַײז ַײּב ןיוש רֶע זיִא ןַײלק ױזַא } ןעמוק םִינ

 ּוצ ,םַײה ַא טמוק רֶע וצ ,םִינ וליּפַא ַײז ןָעּבָאה טְקרֶעמֶעּב ןו
 םינ ןוא ט'נשקערעפ רהָעמ ךָאנ רַאפרֲעד ףיז טָאה רֶע . ןַײג

 .ףעירב ןַײק ןֶעּבעַירשֶעג
 ילעמַאּפ ןֶעכָארקעג ןְעּבֶעל סָאד ויִא לַאוקָאװ םָעֹד ףיֹוא

 עגפיֹונעצ םירחוס יד יז ןָענֶעז הָירּפ ץנַאג עלַא .ָענרונ ןּוא
 ַײק לַאוקָאװ םָעֹד ףיױא ַײז ןֶעגָאה רֶעגנוח םָעד ךָאנ . ןָערהָאפ
 יד טימ טלָעטרָעווֲעג גָאט ןעצנַאג ַא ךיז ,טָאהָעג טשִינ טַײּברַא
 עזינֹורּב ןּוא ץגנַאל יד ןעגױא יד טַימ טָײלנעּב ןוא , םרָעלְקֶעמ
 ,טַאהָעג תובייש גוצניוו םירחוס יד םִימ טָאה רֶע , ןֶעגוצ:רַישזַאסַאּפ
 רֶע סָאװ ,םָעד ןּפ ןֶעווֲעג ןֶעדִירּפוצ ןענָעז עֹלַא ַײז םָאװ רַאּפרֶעד
 ןּוא עמכֶעלש עבלֶעזַא , בַײװ עְסּואָימ ַא טָאה ןוא רלָעג טנֶעלרֶעד
 עלַא ַײז ןָעּבָאה טנעיררָעפ ןּוא ,ןָעווְעג ַײז ןֶעגָעז ָענעסִיּברעּפ
 דנַײּפ קרַאטש רַאפרֲעד עקַאמ ַײז םָאה רֶע .. .םהיִא ץּוח
 זיִא ךָאד . סנָעטַײװ רֶעד ןופ ַײז טִימ ןָעטלַאהָעג ףִיז ןּוא טָאהָעג
 ,ןֶערהָאּפֶעגרֶעדנַאנופ ךיז ןֶענֶעז םירחוס יד ןֶעוו ,טכַאנ רַאּפ ןֶערֶעי
 רֶע . ןֶערָאװעג רֶעגִימעמּוא ןּוא רֶעטסוּפ ךָאנ לַאזקָאװ םֶעד ףיֹוא
 ןעגידַײל םָעֹד ףיֹוא טעזנָאלּבֶעגמורַא םַאזנייֵא טסלָאמָעד טָאה
  רֶענֶעסֶעגרֶעפ ןוא רֶע טנִידַײלֶעּב ַא יװ ,טלהִיפֲעג ךיז ןּוא ץַאלּפ
 ןֶעגֶעוו : םּוג םינ ןּוא גָירעיֹורמ מסלָאמעד םהיֵא ךִיז טָאה טכַארטֶעג
 יד ןֶעשִיװצ םַאזנייֵא טרָאד טהָעמְש סָאװ ,ּבומש רָעטסוּפ ןַײז
 םֶעֹד ןְעגָעװ ,ליטדָעמש ןֶעגידֶעּכֶעלל ם'נופ רֶעּבימש ץכולַײרּפ
 , םָעד ןֶעגֶעוו ןּוא רוהט רֶעֹד ףיֹוא טרָאד טגנעה סָאװ ,לָעסֶעלש
 ,רָעמַאניַא ַא ןעקנָאלּכמורַא גיּבכיִא ָאד ךז טָעװ רֶע סָאװ
 רֶע טָאה ,רֶענעַיד:לַאזקָאװ יד . רֶעגְידנֶע גַײװש ַא ןּוא רֶעגְירֶעיֹורמ ַא
 םהיִא ןעּבָאה ַײז . ןֶעסְענֶעג ּוצ ךִיג ,ןְעִיווֶעגסיֹוא טָאה'ס יװ , ךיז
 ,לֶעקנֶעּב םֶעד ַײּברָעּפ גָידנֶעהֶעגברּור רָאנ ,טגָאזעג םִינ רָאג ליפַא
 עצרק םהיִא ףוא ַײז ןֶעּבָאה ,ןֶעסֶעוֶעג זיִא רֶע ןעכלֶעװ ףיוא

 סיי 19 =



 / םרָעגלַאװ סָאװ : טגָערפֶענ יװ ןּוא ןָעּפרָאוװעג ןֶעקילּב ָעזִײּב ןּוא
 ? ָאד רֶעד טָא ךָאנ ךיז

 םָעֹד טכַאנרַאפ ןֶערֶעי טָאה רֶעכלָעוװ , רֶעגָערמ םָעד ּוליּפַא
 . ןֶעסֶעגֶעגנייַא ךיֹוא ןיוש ךִיז רֶע טָאה ,טרהָעקֶעגּבֶא ץַאלּפ ןֶעגירַײל
 ּבױטש םָעד ןֶערהֲעקרֶעפ ּוצ טַאהָעג רֶע טָאה סָאװ ,ךִיז טכַאד
 ץוַײֹּב טימ םֶהיִא ףױא ןעקוק ּוצ ןּוא םִינּפ ןיִא םהיִא ּוצ ךַײלג
 שנעמ ַא ךִיז טָעקנָאלּב 1 ןעסָארררֶעפ םהיֵא טָאה'ס רָאנ 1 ןֶעגיוא
 ןוא ּבַײװ ּוצ ,קֶעװַא םַײה ַא ןערהָאּפ םירחֹוס ,םּורַא ױזַא טַאלנ
 בעיל ּוצ ,דנּוח ַא ַיװ ךִיז טרָעגלַאװ רָעד ןוא ,ַײז ןֶערהָאּפ רֶעדנִיק
 םיעבהל'וצ ףיוא יװ ןֶענָעז ןֶעטכַאנרַאפ 4 ןָעמָעו בעיל ּוצ ? סָאװ
 ןעטנִיװ ָעלֵימׁש .ָעגיד'לּולֶא ,ָץגִידנעקלָאװ ,ָעלהִיִק ןָעגנַאנָעג
 ריִוַא ןָעלֶעקנּור ם'ניא שָעונָאלּבֶעגמּורַא גור'הרוחש-הרמ ןָעּבָאה
 ןיִא ןֶעגָעקטנַא ןֶענֶעז ָץבלֶעװ ,סָעילָאּפָאמ ץכַײלג ָץכיֹוה יר ןּוא
 ןֶעּבָאה ,ןָענַאמשָעג ,ןָעטַאדלָאס יד יװ , תֹורוׁש ַײװצ ןיִא לֵודֲעַס
 ףיוא ךיז ןֶעּבָאה ָערֶעַײז ףלטָעלּב יד רָאנ ,טלָעקָאשֶעג טִינ ךיז
 ןוא טְלֶעסַײרמֶענ ףיז ,טרהעקָענרֶעּביִא ךֶעלטַײז עקניל ָערֶעַײ
 , טנֶעװַאדעג לוטש

 ,ןַאמּפױק קִיצ'מהרבַא ןעפיול ּוצ לַאזקָאװ םּוצ טנָעלּפ לָאמ ַא
 טימ רֶעמערְּב םהיִא זיִא גוצ-אׂשמ םָעד םַימ ּוצ קוק ַא ץּפַאח
 , רַאּואוורֶעזֶער םּוצ קָירוצ ןָעפיױל דלַאּב ןוא ןֶעטּוקֶעגנָא ןִיסָארָעק
 ,ןָעהָעוָעג ךַיז טָאה ,ןָערָאװָעג רֶעטסנַיּפ ןעסיורד ןיִא זיִא'ס ןָעוו
 טָאה טרֶעהֶעג ןּוא ;לָעביטש ןַײז ןיִא ךִיז טבַײל םַײװ טרָאד יו
 טרָאד םהיִא טיה'ס יװ ,םַײקטסוּפ ןּוא טַײקלימש רֶעד ןיִא יז
 ם'ניא ףילָעמַאּפ טרָאד טּפַאלק ןּוא שוורמס רֶעמלַא ןַײז ּבָא
 | . ןַאקרַאּפ םָענרֶעצלַיה ןֶעגְודלעמַורד

 לָאמַא ךיז טגֶעלּפ ץַאלּפ-לַאזקָאװ םָעד ןּופ קֶע םָעד ףיֹוא
 טימ ףיז לָאז רֶע ןֶעפֶעלֶש ץצִיטִט ןוא ךורּב קִיציִא ןֶעזַיווֶעּב
 ןּוא רֶעגיטּפֶערק ַאזַא 1 ןהָעג ןֶעדָאּב "ץקצַאקָארָאװ, רֶעד ּוצ םהיִא
 ןּוא ,ןֶעוועג רּוחֹּב רֶעגָיטּולּבטלַאק רֶעד זיִא רֶעגידנַאטשרָעּפנּוא
 שמָאח ,גָאמ ןיִא לָאמ ַײװצ טַארּוקַא ךָאנ ךיז רֶע טָאה ןֶעדָאּבעג
 ןּוא ןְעווֲעג טלַאק קרַאמש רָעסַאװ סָאד ןיוש זיִא ךַײט ןיִא
 טָאה ןֶעטסנַידרעּפ ענַײז . ס'רֶעסעמ טִימ יװ ּבַײל סָאד ןֶעטִינשֶעג
 ,טקִישֶעגּבָא תֹולנע-ילעּב:טרָאטש יד טַימ רֶעטּומ ןַײז לָאמ ָעלַא רָע
 םרהָעקֲעננַא םִיֹנ םָענַײק טִימ ךַיז ,לַאזקָאװ םַַיּב ןֶעסֶעזעג ןַײלַא



 לאוק אוו םווא

 טכַאנַײּב להָאטנייַא ,ךָאװ יִא תּבש יִא םִינּפ ןייֵא ץלַא טַאהָעג ןוא
 ןֶעגעַיל ןָעּפָארטֶעג םהיֵא ןּוא ןֶעגנַאגעגנַײרַא םהיֵא .ּוצ שונַײּב זיִא

 .עילעטס רֶעד ּוצ םינּפ ץטימ ץּפַאנַאק רֶעגְירֶעדִינ רֶעד ףיֹוא
 גָערפֶעג םהיֵא רֶע טָאה --- 4 גיטעמּוא ךייֵא זיִא'ס ---
 טעג רֶערעַיװ ןּוא "ןַײנ, טרָעפטנֶעֶעג טָאה קִיציִא רָאנ

 רָאּפ ַא ןָעסֶעוָע גֹּבָא טסלָאמָער םהיִא ַײּב זיִא רֶע .!לָעטס רֶעד ףיֹוא
 .רנָעבֶא ָעלַא םהיִא ּוצ ןָעמּוקנַײרַא ןֶעּביֹוהֶע גנָא םָעדכָאנ ןּוא העׁש
 טימ ילעטס רָעֹד ףיֹוא טקּוקַעג ןּוא ןֶענְווושֶעג בור'ס טָאה קִיציִא
 עלעקנּוד ַערהיִא ןיִא םלָאװ רֶע ַיװ ךַײלג ,םֶערֲעטְניא סיֹורג
 ָעכלָעו ןיִא ,טדָעמש ָץטַײװ ןוא עסיורג ָענֶעי ןֶעהָעזֶעג ןֶעלקניװ
 טרהָירעּב םִינ םהיִא טָאה'ס } טוָאלָעגרָעּביִא רנָעגּוי ןַײז טָאה רֶע
 טינ רֶע זיִא ןָערָירפּוצ ןּוא ,ןֶענִידרֲעַפ םירחוס: .לַאזקָאװ יד סָאװ
 רֶע טָאה רַאפרָעד ַעקַאט .טגֶעלרֶעד רֶע סָאװ ,ןּופרָעד ןֶעווֲעג
 טניֹואוועג ךִיג זיִא ןּוא ַײרּפ ןוא גנִירג טלהִיפָעג ן'קִיציִא ןֶעּבֶענ ךַיז
 טָאה קִיֹציִא ןוא טרָערֲעג טָאה רֶע סָאװ ,ּוצרָעד ןֶערָאוָעג
 , ןֶעגִוושֶעג

 ןּוא ןֶעסֶעורֶעפ טֶעּמֹׁש ןקִיציִא ַײּב ךַיז רֶע זיִצ לָאטנייֵא
 :רערסיוא לָאמ םָאד ץקַאט ךִיז טָאה רֶע .ןֶע גָיטכָענ ןֶעּבעילּבֶעג
 ןֶע גֵיוושֶעג ,ךִילנהָעווָעג יו ,טָאה קִיציִא רָאנ .ן'קִיציִא רַאפ טלהָעצ
 ןיִא ּפמָאל יד } םהיִא ּוצ טִינ טדרֶער ןָעמ יו ,טַאהָעג םינּפ ַא ןּוא
 ןיִא ןֶענֶעז רַאפרָעד ,רעיּפַאּפ ןֶעטיֹור ַא םִימ ןָעמּונָעגמורַא ןֶעווָעג
 ןֶעגירּז ן'טימ ׁשֵימ רָעֹד ,דנָעוװ יד ,רִיוַא רֶעד ןֶעווֲעג טיֹור רדח
 ,ןַײלַא קִיציִא ןּוא הָעמ רֶעזֲעלג ָץנָעסָאגָעגנָא ןּוא רַאװָאמַאס
 עּפַאנַאק ַעגְירָערינ רעד ףיוא ןֶענָעלַעג , רימּת !וװ ,זיִא רֶעכלָעו
 יֹזַא .ילעטס רֶעד וצ ןְעגיֹוא יד ןּוא ּפָאק ץרָעטנּוא דנֲעַה יד
 ןֶעטנֶעהָאנ ןיִא סָאװ , םהָענָעגנַא ֹױזַא ,ןֶעווֶעג רדח ןיִא זיִא לימש
 ןוא ריח רָענַײלק ַא רֶעטסנִיּפ רעד ןיִא םעשטיװק רָאדָיררָאק
 רֶעד טַײרש בוטש רֶעֹד ןופ טפלָעה רָעמַײװצ רֶעד ןיִא סָאװ
 ןוא עגני ןַײז טימ טרָאד ךַיז טגעורק ןּוא תיּבה-לעּב רֶעשֶע'יֹוג
 טַײקנִיהּור ןּוא טַײקליטש רעד ןָעשְיווצ טָאה ךָאד . ּבַײװ ַענֶעש
 .ןוהמָעג הָעו ןוא טסֶערּפֶעג ךיז ,ץרַאה סָאד טגָאנֲעג קרַאמש
 בָארַא ןַײז ןּוא ןיִא ליטש טדָערֶעג ןיוש טָאה ןַײטשנִיּבור שונַײּב
 ; גָאלק ענָעטלַאהָעגניא ַא טרֶעהֶעג ךיז טָאה לוק ןָעטזָאלָעג

 ײֵא טלעמש ןעמ !קִיֹצִא ,טהָעטשרָעֿפ רהיֵא --
 שי 21 יח טפ



 יר .טצָעז ּוצ רָעװ ןוא קוק ַאנ : ךיַא טגָאז ןָעמ ןוא רֶעדינ ַא
 .טּושפ זיִא ךָאז

 סָארדרֶעּפַא ןָעוֶעְג טלהִיקרֶעֹפ זיִא םינּפ ןַײז ףיֹוא
 ,םירחֹוס יד ףױא סָארררָעפ ַא ,ּבַײװ  ןַײז ףיֹוא סָארדרָעּפ ַא
 ,ןֶעּכֶעל ןֶעצנַאג םָעד ףיֹוא םָארדרָעפ ַא ,ןָענעַיררֶעפ ַעבלֶעוו
 םוהט ןּוא ןַײז וצ ףדַאדס יװ יֹזַא םִינ ףז םרהוּפ סָעכלֶעו
 ןָעּבָאה ןֶעניֹוא ץנַײלק ןוא ץפעיט יר . םיעכהל'וצ ףיוא ץלַא
 . ןָאלּפלִיה א טגידַײלעּב ןֶעהָעוֲעגסיױא ןּוא ןֶעטכיֹולְעג

 יו ,םידָחַא-םיִרָבד ַעכלֲעזַא ּוטסהֶעְו םּוטָעמּוא --
 , ןעלכַײמש ַײז א טּוג ַײז זיִא'ס ןוא ,ןַאמּפיוק קיצ'מחרבַא

 רֶעצנַאג ןַײז םִימ ןֶעגיֹוצעגסױא םיצולּפ ךִיז טָאה קִיציִא רָאנ
 ןֶעגיוצע;םיֹוא ןּוא לוק ןףיוא ץינָעג ַא ןּוהטֶעג ,גנֶעל רֶעניטּפערק
 .דנָעה ץגיטפערק ןוא עטכַאמרָעּפ רָאּפ ַא םֶהיִא וצ

 ָערֶעייֵא ּבַײװ ַָעטשרֶע יד זַא ,ןַײטשנַיּבור , טגָאז'מ ---
 .עגּולק ַא ןוא ָץנָעש ַא ןְעווָעג זיִא

 ּוצ רָעקרַאטש ןֶעגױא ענַײלק יד ןָעּבָאה ןָענַײטשניּבור ַײּב
 נָעֹל טנַײה ןּוא :ןֶעגָאז טלָאוװָעג טָאה רֶע .ןָעּביֹוהֲעגנָא ןעטבַײל
 עגנייֵא רֶעֹּבֶא ךיז טָאה רֶע } רֶעשִירַאנ ןּוא ץסּואימ ַאזַא טַימ ךיִא
 . ןֶענִיוושֶעג ןּוא ןעטלַאח

 ַעגי ןּוא ָץנָעש ס'תיבח-לעּב םָעֹד ןֶעמּוקֶעגנַײרַא = זיִא ס
 טימ ןּוא ץּפַאנַאק רֶעד צ ךִילקנֶעּב טלֶעמשעג ּוצ טָאה יז . ּבַײװ
 טָאה רֶע + רֶענֶעלעג 8 טכַאמָעג רנֲעה עטעקַאנּבלַאה , קליפ ערהיִא
 םָעדכָאנ . רנַאװ רֶעד ַײּב טנֶעלֶעג ךיז ןּוא ןּוהמָענסיוא ּבלַאה יז
 םהיִא ןֶעּכֶענ ןֶעניֹוצְעגסיֹוא ףיז ,ּפמָאל יד ןָעשָאלרעּפ קִיציִא טָאה
 ךיז טָאה רוח רֶענַײלק רֶעד .ןערָאװֶעג ןעפָאלשטנַא דלַאּב ןּוא
 , רָאדַוררָאק ןָערעטסניּפ םָעד ןופ לֶעקנִיװ ןֶעפעִיט ןיִא טּפּוטשרעּפ
 םִימ . ןָעשטוװק ּוצ טרָעהָענפיױא ןּוא םצִינקָעגּפיונָעצ טרָאד יז
 ,עגִירָעריג יד ףרוד ןוא ,טסוּפ ןּוא לימש ןֶערָאוװעג זיִא לָאמ ַא
 ,ץצרַאװש יד טקיקָעגנַײרַא טָאה ,רָעטסנעפ ָענֶעגנָאהרָעּפ-בלַאה
 םַײװ םַײװ ןְעניֹוצֲעג ךיז , בַאגילולָא ץלהִיֵק ןּוא ץגַידנָעקלָאװ
 ָעגנָא רָעֹד ןעגנַאנָעגברּוד  ויִא טַײז רָעֹנָעי ןופ . טלָעמורדָעג ןוא
 ןוא םֶערֶא ץרָעטנוא ןָערָעטמַאל ןטימ תיבהילעּב רֶעטצלָעּפ
 ,טסרֲעװ רֶעטירד רעד ףיֹוא נר טנַאּפשֶעגקֶעװַא ךַילָעמַאּפ
 .טכַאנ עצנַאג ור ןהָעטׁשּבָא טפרַאדֶעּב ןַײלַא רֶענייֵא טָאה רֶע ּואוו
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 לאוק אוו םורא

 טרָעטִיצ ןָעגְידנֶעהֶענֶעװַא םַײּב ָיװ ןהָעזָעג גנַאל ךָאנ טָאהמ
 יװ ,טלעקניּפ ןּוא ךיז טנַײּב ,םָעֹרָא 'רָעטנוא ןֶערָעטמַאל רֶעד
 ,ןהָעגקֶעװַא ץִיגרָע ןָאק סָאװ ,גיוא ַָעגידרֶעַײּפ ןּוא ָעטיֹור עסיורג ַא
 . ןֶערָעוו ןעשָאלעגסױא םונ לָאמנַײק רֶעּבֶא , ןֶעטלַאהעּב ץִיגרָע ךיז
 טכַארטָעג טָאה חומ רֶעד ןּוא ץרַאה סָאד טגָאנֲעג רֶעדִיוװ טָאה'ס
 ,ןֶעווָעג יז זיִא ענָעׁש ַאוַא . בַײװ ָענֶעּברָאטשֶעג ָעטׁשרֶע סָאד ןֶעגעוו
 עכַײװ ןּוא עליטש בלא ךיֹוא טִימ ץכַײװ ַא ןוא עלומש א
 ןּוא ןָעצרַאװש םָעֹד , םהיִא יז טָאה טַאהְעג בעיל ןּוא .ןֶעלהיפָעג
 ַענֶעטסִיּבֶע גּבָא ןוא | עקב ענֶעריוט נצור יד טִימ ,םָענֶעש טִינ
 ּבעיל קרַאטש ,ןָעהָעזֶעגסיֹוא טָאה'ס יו ,יז טָאה רֶע .לֶעגָענ
 טלָאװ ,ןָעּבָאה בעיל ןָעווֲעג טִינ יז לָאז רֶע ןֶעוו םּורָאװ ,טַאהֶעג
 קרַאטש יֹוזַא ןֶעוועג טִינ ,ןָעּברָאטשָעג ןיִא יז תעׁשּב ,ךױ רֶע
 רֶעד ףיֹוא ןעפָאלָעגסיֹורַא ןֶעווֲעג טִינ טלָאװ .,ןֶעקָארשָעגרֶעּביִא
 ןֶענעֶירשֶענּבָא ןְעווֲעג טִינ טרָאד טלָאװ ןוא הער-רסהח ַא !װ ,סַאג
 ךיז ןעלָאז רֶעּבַײװ ָץלַא זַא יֹװַא ,"דלַאװנ, העש ַײװצ ץצנַאג
 טּפיֹוהרֶעּביִא } טא טסיזמּוא םינ טַײרש שנעמ ַא . ןעפיולפיונ עצ
 םיֹומ רהיֵא הא ךלַאּב רֶע זיִא ךָאד . ןַײטשניבור שּונַײּב --- רֶע
 םעבלֶעוװ ,רֹלֵיֹּב םָענָעש רהיֵא ןֶעסִירּוצ ,ןֶעמּוקָעג רֶעטָאפ ןַײז וצ
 :רֶעַפ דעלקיטש יר ןּוא ,טְקנֶעׁשֶעג זַײװ:הלּכ ךָאנ םהיִא טָאה יז
 םישרח רעִיפ ןיִא ןּוא ,ׁשִיטַא ןופ טַאלּפ ַא רֶעטניה ץיִעגרֶע טּפומש
 ןעמּונָעג ןוא טַאהָעג הנותח בַײװ עטַײװצ רֶעד טימ רֶע טָאה םּורַא
 רָאֹּפַא ןיִא רהיִא םִימ ןיִא רֶע ןֶעװ .ןדנ לָאמ עטַײװצ סָאד
 ,רָעמּומ יד טָאה ,ןֶעמּוקָעג טסַאגיוצ רֶעמָאפ םוצ םּורַא םישדח
 ןייֵא יװ ,ןֶעּבֶעגֶעגּבָא דֹובֹּכ רהיא ,ענָערּוי עשִיטַײל ןוא עגולק ַא
 עטדנּוזַעג ַא --- רֶעטסעווש ָערָענַעלק ןַײז רָאנ ,  רונש רֶעטְנֶעלעגנָא
 ,וָאנ ץרעטנוא ץ'קוידָארּבַא םימ לָעדֲעַמ .עגיהליטרעטשנַײלק
 יװ טגָאלקֲעג א לֹוק ןכרא טנַײװֲעצ לָאמניֵא ךִיז טָאה
 ; תמ ַא ףיֹוא

 , וטסָאה ןָעטוּבֲעגסיֹוא יֹוא .---
 ןיִא ןֶעווֲעג טסלָאטָעד ויִא ָנֲעטְיּבַעגמיֹוא ַײנ יד --- יז ןּוא

 .ןֶערָאװֶעג טִינ זנורּב ּוליּפַא ןוא טרֶעהָעגמיױא ץלַא ., רדח ןעטַײװצ
 ןֶעוו לָאמנייַא . ןָעווֲעג יז זיִא ץטיוט-גידֶעּבעל ןּוא ענרעצליה ַאוַא
 םֶעד ןּופ ףעלקיטש יד ןֶענֶעז ,ןֶע גָארטעגרָעּביִא שִיט םָעד טָאה'מ
 :עגפוא ַײז טָאה ּבַײװ סָאד . ןָעלַאּפָעגסיֹורַא דֹלֵיּב םָענָעסירָעצ



 ןָאסלַעגרָע ב .ד

 רָאנ ןָעוועג זיִא לָלקַיטש ןייֵא ףיֹוא ,טכַארטֶעּב ַײז ןוא ןֶעּביֹוה
 . ףרואוורָאפ םוׁש ןהָא ןּוא גַיהּור טְקּוקָעג םָאה סָאװ ,גיוא ןייֵא

 .מנָערּפֶעג םהיֵא יז טָאה ? סָאד ויִא רליּב סָעמֶעוו  ןּופ ---
 ןלַאה ןיִא ןּוא ןֶערָאוֲעג םיור קרַאמש טסלָאטֶעד ויִא רֶע

 רֶע טָאה ןָערֶעפטנֶע רָאנ ,ןֶעגרָאװֶעג ענרָאמ םֶעֹּפֶע םהיִא טָאה
 םוש ןַײק רֶעפטנֶע ןַײז טָאה ּבַײװ ןיַײז ףיֹוא רֶעֹּבֶא , םזּומֲענ
 קרַאטש ךיֹוא רַאפרעד טָאה םהיִא ןּוא ,טכַאמָעג טינ קָירדניַא
 רֶעטסֶעװש יד זַא ,טלָאװָעג טָאה רֶע } רהיִא ףיֹוא ןָעסָארדרֶעּפ
 :םיֹוא, : ןֶעּפילכוצ לָאמַא ךָאנ ןָעגיֹוא יד ןיִא רהיֵא רַאפ ךַיז לָאז
 ,"ּוטסָאה ןי טּבֶעגסיֹוא ,ןֶעטִיּבֶעג

 םִיצולּפ טָאה ,ןָעלמָערד ןֶעּביֹוהְעגנָא ןיוש טָאה רֶע ןָעוו
 רֶעטַײװצ רֶעד ןּופ רָעטסנעפַא ןיֵא ןָעּפַאלק ןֶעּביֹוהְעגנָא ץִימָע
 יר טנֶעפֶעֶעגפיֹוא ןּוא ןּוהטֶעג רָעטְוצ ַא טָאה רֶע .ּבּומש רֶעּבלַאה
 ךילָעמַאּפ טרָאד ךיז ןֶעּבָאה ּפָעלק עליטש . ןֶעגיֹוא ָץנֶעּפָאלשרָעפ
 טָאה ּבױש יד .ּבױׁש רֶענרעזעלג ,רֶענרַא ףיֹוא ןֶעמָאשֶעג
 גיטולּב טלַאק םֶעֹּפֶע ןוא לוק ןָענירפֶעלש ַא טִימ טרֶעטִיצֶעג
 ןּוא ןֶעגְווושֶעג טָאה טכַאנ יד ןּוא ,טכַאנ רֶעד טלהָעצרֶעדסיוא
 ךִילָעמַאּפ טנֶעפֶע ןֶעמ יו , טרֶעהָעג ךיז טָאה םָעדכָאנ . טרָעהָעג
 טרָאד ףיז ט'רֹוס ןֶעמ ןוא זיױהרָאּפ ןֶערֶעטסניּפ ם'נופ רוהט יד
 טהָעג ןּוא םיֹורַא רָאדִיררַאק ם'נופ טהָעג ץִימָע יו , ףרוד לימש
 ,ןַײרַא קירוצ דלַאּב

 ףָאלש ם'נופ ןּוהטֶעג לָעמרּומ ַא טָאה !רֶׁש ַא טָא --
 וצ טשטעווקעגוצ סָאווטֶע םהיִא ןוא ןָעפרָאװָעגכרוד ךִיז , קִיציִא
 .רנַאװ רֶעד

 .טנָערפֶעג ןְקִיציִא ַײּב רֶע טָאה ? רֶעוו --- 
 ,טרֶעפטנֶעֶעג קְוציִא ףָאלש ם'נופ יװ םָאה , קיצ'מהרבַא ---

 רדח ןיִא ןּוא , ןָעפָאלשָעג ןיוׁש רֶע זיִא דלַאּב ןּוא , . . טכַאנ ָץלַא
 ,טסע פ ןוא ךַײלג טמָעטָא רֶע װ ,טרֶעהָעג ןיֹוש ךיז טָאה

 טּביולגֶעג טִינ ךִיז טָאה ןַײטשנַיּבור שּונַײּב ? קַיצ'מהרבַא ---
 רֶעטסניּפ רֶעד ןיִא ןֶעּבָאה ןָעגיֹוא ץנַײלק ןוא ָעּפעִיט ענַײז ןּוא
 זיִא'ס ןֶעוו , רָעטעּפש ,גנּוניֹוטשרֶע ןּופ לָעכַײמש ַא טימ ןֶעטכיולעג
 רֶערֶעטסנִיּפ רֶעטַײװצ רֶעד ןיִא זַא ,ןֶערָאװֶעג רָאלק םֶהיִא רַאפ
 רֶעגֶעי טימ קיצ'מהרבַא ןַאהרָעּפ טציִא זיִא בומש טַײז רֶעּבלַאה
 .םּורַא גנַאל טִינ ָאד ךִיז טָאה ָעבלָעװ ,ָעיֹוג רֶענָעש ןּוא רֶעגנוי



 לאוקָשוו םּורַא

 ַעמָעקַאנּכלַאה ץלוּפ םימ ךִילקנָעּב טלָעטשָענּוצ ןוא טהָערדעג
 ןּוא רֶעטֶעַפ רֶעּבלֶעזו רֶעֹד זַא ,טכַארטָענ ןיוש רֶע טָאה , דנָעה
 , רַאואוורעזָער ַא ,רלָעג טָאה קיצ'טהרבַא רָעגָידנעלבַײמש רימּת
 .לָעּבֲעמ ָץַײנ טִימ ּבומש ץַײג ַא

 טינ .האנה הוה:םלוע ןופ לָעסיּב ַא סָאד טָאה ריזח ַא ---|
 , רֶע טלעבײמש טסיזמוא

 םהיִא טָאה'ס רָאנ ,ןֶעװָעג אנקמ טי םֶהיִא םָאה רָע
 ןֶעסִיּבֶעג טֶעּב ןיִא גָירנעגעַיל טָאה רֶע ןּוא ןָעסָארררָעּפ יֹוזַא טַאלג
 .לָעגעג יד

 ? םהיֵא םָאד טטוק סָאװ רַאפ ---
 :ָץֹּב לַאוקָאװ םַײּכ ץקִיציִא טָאה רֶע ןָעוו , הירפ ץנַאנ ןּוא

 ; טגָאזעג ןּוא טל םהיֵא רֶע טָאה ,טגֶענֶעג
 ןֶעּבָאה ךָאנ טֶעוו קיצ'מהרבַא : ןֶעהָעז רהיִא טֶעװ טָא ---

 ןֶענַאמשרָעּפ טִינ ּביֹוהנָא םּוצ טָאה קִיציִא --- יֹוא ּבַײװ ענעש ַא
 ןוא טנָאמרָעד דלַאּב רֶעֹּכֶא ךִיז אה רֶע . טהָעג'ס סָאװ ןֶעגֶעוו
 . ןָעניּפשָעגסיוא ױזַא טַאלג
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 ּוצ טקיקָענמּורַא ,טרָעקיֹוהָעגניֵא ךיז טָאה קַאסיל ָעיִניּפ
 ןופ רֶענַײּב עגַײז רַײהרָעליטש ןּוא ךָאנ שנעמ ןַײק םהיֵא טקּוק'ס
 יװ ַײס ןיֹוש רֶע זיִא לַאוקָאװ םָעֹד ףיוא . ןֶעגָארטָעג ּבֶא לַאזקָאװ
 ענַײק טִימ טשִינ ןיֹוׁש רֶע טָאה טרֶערֶעג ןּוא ןֶעווֲעג גירָעּביִא ַײס

 סי קיטש ַא ערי רַאפ ןוש רֶע טָאה טַאהְעג ארֹומ ן
 טָאה ןָעמ } טקרֶעמֶעַּב טִינ ' הטל ןַײז ָעקַאט םִירחֹוס !ד ןעכָאה
 ; טרֶעדנּואווָעג ךיז ןּוא טְקּוקֶעגמּוא ףוס םּוצ רֶעּבֶא ךִיז

 !? השעמ ַא טרָעה --
 טַײצ קיטש ַא ץקַאמ רֶעֹּבֶא ןיֹוש םֶהיֵא הָעֹז ךיִא ---

 יויּפ יול טרַאשעגוצ םלֹוע םּוצ לָאמ סָאד ךיז טָאה -- טינ
 ! ןֶעסִיוו ּוצ ֶעּבָעֶעג ןוא קַאיג

 , רָעוַײה יד ןיִא םּורַא טהָעג רֶע 3 קַאסַיל ָעיִנָיּפ , םָאװ ---
 ףַאז ןַײק } קַאינויּפ רֶעטְרֶעקיֹוחֶעגגַײא רֶעד טֶא ,קַױמ ַא

 .רָעדנּואוװ ַא ענימ ַא ןּוא . טְקָעדעגּוצ ןֶעגיוא טשינ ענַײז ןּופ זיִא
 :ןֶעגָאז ןלָעװ טלָאװ רֶע יו ךַײלג , וצרָעד ךָאנ רֶע טזַײוװֶעּב ָערַאּב



 ןָא ס לע גר ע ב .ד

 . ןֶעסִיװ ּוצ םִינ טַײקשִירַאנ ַאזַא  ןָעֶּעל'כ הט השוּב ַא ---
 :עג טִינ ץלַא ְךָאנ ךיז טָאה םלוע רֶעוויִאַאנ ד זַא ןוא

 יע גנַײרַא לּברַא יד ןיִא דנָעה יד גוטולבשלַאק ר רָע טָאה ,טּביֹולג
 טוָאלָעגּבָארַא טסּורּב רֶעד ףיֹוא ךִילָעמַאּפ פאק םעד ,טקָעטש
 ; ןֶעָירשֶע גסיוא לוק ץפיוא ,םָענַײק ףיוא גידנעקוק טִינ ,ןּוא

 ! ץִינרָע ּוטוִיֹּב ואוו ! עקננאיפ םוחנ ---
 ןֶעטיֹור ַא טימ ןַאמ רֶעגְנּי רֶעטיֹור ַא טְקּורֶעגּוצ ךִיז טָאה

 קרַאטש ןוא קַאּב רֶענָערנּוּברֶעפַא םימ םינּפ ןֶעגְידנֶעַײלק
 ; טנָאוָעג תּודע ןּוא פיל עסַאלּב

 ג ןהָעוֲעג םָערֶא ןיִא  םֶהיֵא טָאה ןַײלַא רֶעגָיווש ןַײמ/ ---

 ִמ

 יד ןופ ֹויִא רֶע זַא ,טגָאז ןוא ןַאמִיל םָעֹד ףיֹוא םּורַא טהָעג רֶע
 , םיפרׂשנ רע דָאלָע גָילַאק

 ןוא ןוהמָעג טסוה ַא יֹוזַא טָאלג קַאינוװיּפ טָאה ,טנָאמרָעד
 , טנַאּפשֶעגקֶעװַא ךִילָעמַאּפ ,ּפָאק םָעֹר גירנֶעּביֹוהּפיֹוא םִינ

 ןּוא ןֶעועג ץטרעדנואורעפ ךָאנ ןָענֶעַו םִירחֹוס יד ןוא
 , ןַעגיוא יד ןיִא טקיקעג יז  רֶע'טינּפ עדנעלבַײמש סָאװטֶש טימ

 ןֶעגָעוו טרעלק עג ןוא ןֶעגְוװׁשֶעג ,טּביױלגעג ןיוש ןָעּכָאה ַײז
 טָעקנָאלּב סָאװ = ,םינּפ םֶענֶעקָארשֶעגרָעּבַא ןיִא ןֶעצרַאװש ם'קַאסַיל
 ףיז טמירקרָעּפ ןּוא סעצַײלּפ יד רָעטניה טַײװ ,טַײװ םּורַא ץִיגְרֶע
 םָאר גָאמ ַץלַא ךיז ןֶערימש סָאװ ,רֶעבַײװ ָעטְנֶערּבֶענּבָא רַאּפ
 | ;עמָאלּב טימ ּבַײל

 , םיּפרשנ רֶעדָאלֶעּבילַאק יד ןּופ ---
 ןַאמרָעגנּוי ;עמיור רעד ןענַאטשעג ךָאנ זיִא ַײז ןֶעּבֶענ ןוא

 הי ןוא ןָעַּפול ץסַאלג קרַאטש ןוא םִינּפ ןעגירנעַײלק ץ'טימ
 | : ןֶערָאװשעג טסנרֶע

 .ייןֶעּבָאה רהָאי טּוג ַא יֹוזַא ךיִא לָאז ---
 .המשנ רֶעד ףיֹוא ענדָאמ ןֶעווֲעג זיִא'ס
 לָאננייֵא ןָענָעז ןֶענּוצ יד ןָעװ ,םּורַא ןָעכָאװ רָאּפ ַא ןיִא

 ןְעּביֹוהְעגנָא םלֹוע רֶעד ןיֹוׁש טָאה לַאזקָאװ ן'פיוא ןּוא ןֶעגנַאנע גּבָא
 ,ּבַײװ ס'קַאסִיל טְקרֶעמֶעּב םירחוס יד ןָעּכָאה ,ןָערָעװ רֶענֲעלק
 ַאזַא ךיֹוא ןוא ראה ץלֶעג ץטַאלג טימ ץנָארג ַא ןּוא ָץֶרָעגנַאװש ַא
 ףָעד ּוצ םִינּפ ן'טימ ןָענַאטשָעג יז זיִא םִינּפ ןֶעבִילּבלֶעג ןּוא ןעטַאלג
 םִירהֹוס יד ,טרועג ןוׁשל ןהָא ןיִא לוק ַא ןהָא , לֵימש ןּוא דנַאװ
 ףיוא קוק 8 טּפַאהָעג ,סנעטַײװ ןופ טהָערדֶעגמּורַא ךיז ןֶעּבָאה

 רא
 צ

 אל י*
 ָש =

1 
 עב

0 



 *אוק אוו םור א

 ,טנָאמרָעד ףיז ןוא ,טרָעטיצֶעג ןָעּכָאה םָאװ ,סָעצַײלּפ ערהיִא
 ןּוא טקעמשֶעג םּופרָעּפ טימ רָאה ָעץרהיִא ןָעּבָאה גנַאל טינ זַא
 טָעגִיּבַאק םָענַײלק ןיִא ןקַאסיל טימ ןֶעסֶעוָעג יז ויִא ןַײלַא
 צָאווֲעג טרהְירעג ץקַאמ ןֶענעז ַײז . טטִימָעג רחסמ ןיִא ךִיז ןּוא
 טָאה הברנ יד ןָעטונעגפיױנעצ . הבדנ ַא טכַאמָעג רהיִא ןּוא ןֶעד
 טלָעבַײמשָעג ןֶעדֶעי ּוצ טָאה רֶע } ןַײלַא רֶעגְידמָערַאּברָעד לא
 ,םָענַיר ןַז טִימ ןֶעגנַאגָעג ּוצ ןּוא ןֶעגֹוא עמּוג ץנַײז טימ
 : לוק ןֶעשרֶעּבַײװ

 ןוא ןֶעגיֹוא יד ןָעכַאמּוצ ןעמ ףרַאד ךַאז ַאזַא ףױא ---
 ,ןֶעּנֶענֶעג ןוא ןָעמּוקֶעּב םימחר ןָעּבָאה סנרחוס א ,ןָעּבֶעג

 נַאגע גּוצ ןַײטשניבור שּונַײּב ּוצ ךיֹוא םָעדכָאנ זיִא ןעמ ןָעוו
 : טלעטרּומעגּוצ ןּוא זָאנ יד טקורָעגנַײרַא קַאי ןוופ טָאה ,ןָעג

 .ןֶעַּכֶעג ךיֹוא רַימ ןָעלֶעװ ,ָךייֵא ַײּב ה"יא ,טִיג ,טִיג --
 ַײּב ןּוא ,טכַאלָעג ןוא טַאהָעג האנה טָאה םלֹוע רֶעד

 טימ ןּוא ןּוהמָעג רֶעטִיצ ַא ןעניֹוא עץפעיט יד ןָעּבָאה ןָעשּונַײב
 ,ןֶָעּביֹוהְעגנָא ןעטבַײל ּוצ לָאמַא

 ץגידנרֶעּבטַײרּב יד טֶא םֶהיֵא וצ טָאה סָאװ ,ךִיז טכַאד
 ם'טכעלש ןַײק לָאמנַײק םהיִא טָאה רֶע , האירכ עטרֶעקיֹוהֲעגנייַא ןּוא
 םעּכ ןיִא םִירחוס ָעלַא ףיֹוא רַאפ רעד זיִא רֶע . ןּוהטֶעג טשִונ
 : ןֶעווֶעג עידומ םהיִא ןוא ּבַײװ ם'קַאסִיל ףיֹוא ןֶעוִווװוֶעגנָא ,ןָעווָעג

 ןצּכק ַא רַאפ ַײז ןֶעּבָאה ןַאמ םֹלָעּבַײו םָעֹד טָא --
 חלשמ ןָעטֶעּב תובדנ סֶעדֶא ןַײק ַײז ןעּבָאה םֶהיִא .טכַאמֶענ
 טיט ףיז טָאה רֶע .הבדנ ַא ָאד ַײז ןָעכַאמ רהיִא ןוא ןְעווֶעג
 ףיֹא ןּוא טטיקֲעגמוא םִירחֹס יד ףיֹוא ןֶעגיֹוא ָעטנִידַײלֶעּב
 : ןֶעטכעה ַײּב טגָערפֶעג ןושל:םוטש

 ?ַא ,יֹוזַא טּוג ---
 טימ לֶעּבַײװ עני םָעד ףױא טְקיקֶעג טָאה טכֶעה

 עג ץנָעמונוצ ןּוא זָאנ רֶעׁשבַיה ,םִינּפ םֶענֶעּביֹוהְעגרעטנּוא ןַײז
 םִינּפ רֶעד ןּוא ןֶעווֲעג ןעמּונּוצ דימּת םהיא ַײּב ןֶענֶעז סָאװ ,רֶעכָעל
 םיורג טימ םֶהיֵא טלָאװ ץִימָע יו ,ךַײלג ןֶעּביֹוהָעגרֶעטנּוא דִימּת
 ָעדנֶעצָארּפש סָאװ רָאנ ןוא עצרַאװש ןַײז רַאפ ןעטלַאה ץּבעַיל
 : ןָעגֶערפ ָעּבעיל טימ םהיִא ַײּב טלָאװ ןוא לֵיררֶעּב

 ןיִא טנַײה ּוד טסָאה סָאװ : דנַיק ןַײמ ,רונ עשז גָאז --
 ָעינרֶעּבּוג רֶעווְאגְינרָעשט ןּופ רֶע זיִא גנַאל םִינ 3 טנֶערֶעלֶעג רדח

 א כו יה
= 



 ןָא סט 5 ע ג ר ע ב יד

 םִירחֹוס טִימ טָאה רֶע .ןָעטּוקָעגּבָארַא ןעפױק ןָעַײלק ָעיטרַאּפ ַא
 עג ןָעמָאנ ַא םהיִא ַײז ןֶענָאה ,טַאהָענ ןֶעסֶערֶעטניִא ץסיורג ןַײק
 ."רָענוד'בוט םוי רֶעד, ןֶעּבֶעג

 ,רַאפרָעד ןֶעּבֲענֶעג ןָעטָאג םָעֹד םהיִא ַײז ןֶעּבָאה רשּפָא
 ןֶעגָארטֶעג טודריס םָעַײנ ןּוא ןָעצרַאװש ַא רימת טָאה רֶע סָאװ
 יו , קרּפ ןּופ ןּוגנ ַא טימ ןּוא תוקסּפח עסיורג טִימ טרֶערֶעג ןוא
 סָאװ ,רַאפ רָעד רָאג רׁשֹפָא ןוא , תּבש םּוא דוי רֶעְכילרֶע'נַא
 טימ ןוא ןָעווָעג גיד'בוט םוי טסּכלעז ּזיִא םִינּפ רֶעלֲעקנּוד ןַײז
 ,ןֶעגיֹוצֲעּב ןֶעווָעג םעטַאלג ,סנֶעדַײז יו ,סָאװ םֶעֹּפָע

 עג דנַײּפ טָאה רֶע . ןָעווָעג טכֶעה רֶעד זיִא ׁשפנ רָענדָאמ ַא
 ןַײז ןופ ןֶעלהִופֶעג עלָעריײיֵא ָעלַא טִימ םִירחוס ןּוא לָעדנַאה טַאה
 .ןֶעווָעג רחוס ַא ןַײלַא ןּוא ןֶעצרַאה

 ---ָעיִנרֶעּבוג רעווֶאגְינרֲעשמ ןיִא עְלֶעּבַײװ ַא ץֶעגרֶע טַאהָעג
 : עקנִינָעש ַא ןוא עקנינַײלק ַא

 רֶע ןּוא ּבעַול םהיֵא טָאה יז ןַא ,ןֶעּבעֶירשֶעג םהיֵא טָאה יז
 ."חקמַא םלַאה, ןעַײלק זַא ,טרָעּפטנעַעג רהיִא טָאה

 :רעַפ ּבלַאה ,ָץלֶעג ּבלַאה ןָעלַאפָעג ןֶענָעז רֶעמיֹוּב יד ןּופ
 ַעכִילטֶע ךָאנ ךיז ַײז ןָעּבָאה ידנעלַאפ .ףָעלטֶעלּב עטנָעקיױמ
 ןיִא טּבעוושֶע גמּורַא ךילָעמַאּפ ,טרהָעְקעגְרֶעּביִא ריֹוא ןיִא לָאמ
 ןָעגיל ףֹוס לֹּכ ףֹוס ןּוא טפול רָעטְנֶעהָאנ רָעֹד ןופ ןָעטַײז ָעלַא
 :גָעגָאלשרַנר ןוא ַענעלַאפעג ,ץַאלפלַאזקָאװ םָעד ףיוא ןֶעּבעֶילּכֶעג
 :ָץרנֶעגֶערּפ גיד

 { ףוס רָעֹד ,סָע טסַײה ,סָאד טָא זיִא ---
 ַא טִימ םֶָעוָעְּבַא ןּופ והָעְקַא טרָעפטנֶעֶעג ַײז טָאה'ס

 ַײז ,טניויתושמשה-יּב ןָעגִיד'בשֹוה ,ןָעלהָיק םֶָעֹד ןופ זָאלג
 ,ןֶעסלָער יר רֶעּבִא טַײװ ץיגרָע טלֶעקַיקֶענקֶעװַא ךִיז ןֶעּבָאה
 בלַאה יד ןּופ ןּוא ,ןָעטַײװצ םָעד ףיֹוא םרָא ןייֵא ןּופ ןָעניולפעג
 ַעַײנ ןעלַאפָעג ץַאלּפילַאוקָאװ םִעֹד ףיֹוא ןָענֶעז רֶעמיֹוּב עטָעקַאנ
 :עטנעקירמרַעּפיבלַאה ןּוא ַעלֶעג:ּבלַאה עבלעזַא ךיֹוא ןּוא---רֶעטֶעלּב
 , ןָעּביֹוהֲעגְנָא לַאזקָאװ םַײּב ךִיז ןֶעּבָאה ןָעטכַאנרַאפ  ָעגירֶעיורמ
 ַײז זַא ,ןָעגָאז םיֹוא טמֶעשֶעג טש'רמולּכ ךִיז ןָעּבָאה םיִאּורּב יד
 ץלַא ךִיז ַײז ןָענֲעז ךַאר ןּוא ,ארֹומ ןָעטכַאנרַאּפ יד רַאפ ןָעּכָאה
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 טּפַאחָעגנַײרַא ךַיז ,ןָעּפָאלָעגרָעדנַאנופ לַאוקָאװ ם'נופ דחּפ רַאפ
 שּונַײּב טוָאלָעג רעבי ןּוא ְךֶעלֶעּביטש ָעמֶערַאװ ,ָענָעטכיֹולְעּב ןיִא
 , ןַײלַא םֶענייֵא ןַײטשניבור

 ךִילָעמַאּפ ,ַײהמ ןָעקנּורטעג גיהּור טרָאד ךִיז ןֶעּכָאה ַײז
 יד ףיֹוא דניק ַא ןֶעטְלַאהָעג ,ןעשנעמ-בוטש יד ּוצ טלָעבַײטשָענ
 ןופ רֶעיֹורט םָעֹד ידּכ ,טרָערֶעג ,טָעקָאמצִֶעג ּוצרָעַד  דנֲעה
 ףיז טָאה בייט ּוצ רֶעטסנָעפ םָענָלטכיולֶעּב טַײז רֶענֶעי
 ָאד ןוא ןעבעילקרעפ לַאוקָאװ םּוצ טרָאד ןּופ רֶעיֹורמ רֶעד
 רֶעֹד טִימ ןָעמַאזּוצ / .לש עגיר'הרוחש'הרמ ןַײז טַײרּפשרַעּפ
 ףיז רֶע טָאה ףַארגֶעלעט ןופ םָעּפולש ץכיֹוה ןּוא רונש:ןֶעפלָער רֶעכַײלג
 ןֶעמַאזוצ ןּוא טָעּפַארדֶעג דרֶע רֶעד ףיֹוא רֶעכָעה ןּוא רֶעכֲעה ץלַא
 ןיִא סָאװ ,לָעמִיה קֶע ןָעטַײװ ם'ניא ןֶעּבעִילּבֶעג ןֶעקֶעטש ַײז טִימ
 ןֶעגנַילשַעגייא םַאזגנַאל טָאה םָעּפולפ יד טימ ןעסלער יד . טנָאזירָאה
 ָעגירְעַּבֶעל יר ךיז ןּופ טָאה רֶעיֹורט רֶעד ןּוא . טכאנ ענֶעמּוקנָא ןד
 ,םנָערָעטמַאל עמיֹור ןופ הרוש ץננַאל ַא --- טזָאלֶעג רכז ַא ךָאנ
 זיִא'ס ןָענַאװ ןּופ ,ןיהַא טְקּוּבֶעג ךיז ןּוא טרֶעטִיצָעג ןָעּכָאה סָאװ
 לַאקָאװ םַײּב ןֶענֶעז ןָעגוצ:אׂשמ ץגנַאל ,טכַאנ יד ןָעבָארקֶעג
 .ָץֹונֹורּב ץצִימֶע ףיֹוא ןוא ןֶעווֲעג ַײז ןֶענֶעז ָערֲעווש ,ןֶעגַאטשַענ
 טרֶעהרֶעד ,טְקּורֶעגְקִירּוצ רֶעוש ןּוא ךִילָעמַאּפ ךִיז ןֶעּבָאה ַײז
 ןּוא ,רָאטקּודנָאק ןָעגירפעלש ןוא ןָעטצלָעּפעגנָא א ןופ ףַײפ ַא
 טָאה .ץגידנַעגַײװש ןּוא ַעדנֹורּב ןֶעּבעִילּבעג ןהָעטִׁש רֶערעִיו
 ; טרָעלקענ ןוא טקוקעג ןָעגוצ:אׂשמ יד ףיֹוא ןַײטשניּבור שּונַײב

 ןְעּבָאה םירחוס עכלֶעַװ ןופ ,סָענָאגַאװ עטקַאּפֶעגנָא --
 ןופ גרַאװצלָאה ןּוא רֶעמָערּב םִימ נָא ַאװ ,טַאהֲעג האנה
 ?םהרבַא עמַאז ָערֶעדנַא לעיפ ןֶעגָעוװ ןופ ןּוא ןֶעגָעוו סקיצ'מהרבַא
 :ָאלשּבלַאה ןיא ץגִירעטּוא ,ץטַײװ ףיוא  ךעניפעג סָאװ ,סקִוצ
 , הָאנה ןְעּבֶעל ם'נופ ןָעּבָאה ןֶשנֶעמ . ןעלַאזקָאװ ָץרנֶעפ

 ןעּבָאה ץַאלּפילַאזקָאװ ןַעגודַײל ן'פיוא ,םהיִא ןֶעּבֶענ ןּוא
 :ײר-טּפָאמשֶעגנָא רֶעטיור ַא --- ילָאזַאז-לארשי טנַאּפשֶעגמורַא ךָאג
 רֶענְיצנייֵא רֶעד---םהיִא ןופ םַײװ טִינ ןּוא לָערּוי-סּפרָאד רֶעכ
 דַײהרעטכַארטרָעפ טָאה ילָאזַאז ,טסִיזַאנמַיג:לַאזקָאװ רֶעטגימָעּפשרָעפ
 רּבכמ טּפָא ןַײלַא ךִיז ןוא ןֶעגיטַײז ַא טימ יװ ,ךִיז טימ טדֶערֶעג
 .טסִיזַאנמִיג רֶעד ןּוא . יןעטַאמ ןיִא חּור, ןֶעמָערַאװ ַא טימ ןֶעווָעג
 ,לָערֶעמ םָענָעֹׁש םָעד טִיֿמ ט'הנעטֶעג גוצרַאה ץלַא ךָאנ טָאה

 ,566-ייי 99 י-ה



 ןָא ס לע גר ע ּב .ד

 , טפיוקרֶעפ רֶעמָעלּב ןּוא רֶעכִיֹּב לַאזקָאװ םָעֹד ףיֹוא טָאה סָאוװ
 יב ןיִא רֶע סָאװ רַאפ ,טלהָעצרעד סָאד רהיִא רֶע טָאה רׁשֹפָא
 רהיִא  ןּוא ןֶעּבעילּבֶעג לָאוקָאװ םֶעד ףיֹוא טַײצ רֶעטעּפש ַאוַא
 טינ ,ןעּבָאה בעיל םהיֵא גָעמ יז ןַא ,ןָעדֶערניֵא טלָאװָעג
 ןוא ףיוה עטרעּפמולָעגמוא ,זָאנ ענָעסיררעּפ ןַײז ףיוא גידנַעקּוק
 --- . ןעגיוא ץנרֶעזֶעלג , עסיֹורג

 .ןערעה ּוצ גַירָעמּוא ןְעווֲעג זיִא'ס
 ךָאנ זיִא ,ןעקיקנַײרַא לֶעבוּב ַא ןיִא טבורּפעג שּונַײּב טָאה

 געט ץצנַאג נָאקַעג רֶע טָאה לָאמַא .ןָערָאװֶעג רֶעגְיטְעמּוא
 ,..טנַײה ןּוא ,ןָענרָעל ןּוא ןַעקיקנַײרַא

 ןָא ךיז רֶע טנָאמרָעד יֹוזַא ,ףיֹוא לֶעכִיּב ַא רָאנ רֶע טנֶעפֶע
 טָאה ּבַײװ ַעטׁשרֶע ןַײז סָאװ ,םָעד ןָא ,ןָערהָאי ָעשֹלֶעגנּוי יד
 :רֶעפ ,לָעסְקַא ןַײז ףיֹוא ּפָאק רהיִא ןערַאּפשנָא ּוצ טַאהעג ּבעִיל
 ,טבִירק םָעלַא ןּוא . . . ןֶעגַײװש  ,ןָעגַײװש ןוא ןֶעגיֹוא יד ןָעכַאמ
 רֶעד טִימ ּבַײװ רֶעקנַארק גיד'הנושמ רֶעַײנ רֶעד זיּב , וצ:טכירק
 טנָעהָאנ רָאג ָאד טרָער ַז זַא , ףיז טכּוד'ם . רֶעגווש רֶעּבָארג
 : לוק ןָעשלַאפ רהיִא טִימ

 ,רֶעטכָאמ ,הָלג { ןֶעמוקָעג ןיִא שונַײּב :רָאנ הָעז ---
 . ַײהמ םֶהיֵא ּבעִיג

 ןוא ןֶעטכַארמ םִינ ַײז ןֶעגָעו םיעבהל ּוצ ףיֹוא רֶע לַיװ
 ,טכעה ריאמ ּוצ קֵעװַא ךילָעמַאּפ טנַאּפש

 ,טנֶעִַילֶעג ןוא טגֶערֶעלֶעג לעיּפ לָאמַא ךיֹוא טָאה טכעה ריאמ
 , טכַארט ןּוא ןָעסָארַיֿפַאּפ רֶע טרָעכיֹור טנַײה ןּוא

 רַאפ טנַאסֶערָעטניִא רהָעמ זיִא ,רֶע טגָאז  ןֶעּבָעֹל סָאד ---
 ןוא סנַערַײלעקנוד סָאד ,םנַײז םינּפ סָאד ןּוא .ךוּב ןְעדֶעי
 ןוא ץלָאמש ןּוא טסנרֶע יֹוזַא טסלָאמֶעד יא םָבהעגרעטניא
 ,םיֹורג קרַאטש ,םיֹורג טסלָאמעד ןֶענֶעז ענַײז ןֶעגיֹוא יד

 רֶע טְלהָעצרֶעד הׂשעמ עלַא ןּוא ערַאברַערנואװ ַא ןוא
 רעד ףיוא טָאה רעכלֶעװ ,םּפיוּפ ַא טימ תשעמ ט --- טסלָאמֶעד
 | : טנָאזעג ןּוא ןֶעוִיוועגנָא רּומַאנ

 , רֶעכְיּב ץנַײמ ןֶעגֶעז סָאד טָא ---
 םֶענֶעגייַא ןַײז ןָא טנָאמרָעד לָאטנײַא שונַײב ךיז םָאה

 ןֶעּבלַאה 8 רַאּפ ןּוא ,ןֶעַּבֶעל ץרַאװש ַא םֶערא ַא --- ! ןֶעֹּבֲעַל
 ןיוש ןֶעלֶעװ ןָעשנָעמ ןוא , טכַאמָלג ןיוש טהיִא סָאד טָאה ןצּבקי



 לאוק אוו םווא

 לָעבַײמש ןָערֶעטְיֹּבַא טָאה רֶע .םהיֵא ןופ ןָעכַאמ קזֹוח דדַאּב
 : ןּוהמָעג

 ? א ,ןָעּבָעל ןַײמ ןּוא ,ּונ ---
 ןֶערָאוָעג רֶעסֶערג ךָאנ ןֶעגיוא יד טכָעה ריאמ ַײּב ןֶענֶעו

 ; ןֶעּביֹוהְעגנֶא ןָעצנַאלג רחָעמ ךָאנ ןּוא
 םֶעֹד גְידנרֶעכיֹור ,רֶע טָאה --- ןֶעּבֲעל רֶעייֵא ןּוא ---

 ןֶעדֶעי ןּוא --- טלָעקָאשָעג םָאק ן'טימ םֶהיֵא 'וצ ,סָארוּפַאּפ
 ןערעלק וצ ױזַא ןָעווֲעג זיִא טּוג , , .ַאה ַאה ,ןָעּבֶעל ס'נעשנָעמ
 ןּוא טנעידרָעפ גור'השקשִינ רֶע טָאה רֹלָעג .ן'טכַעה --- םהיֵא
 ןוא עקנינַײלק ַא ,ַעגירֶעַּכֲעלַא טַאהָעג רֶע טָאה ָץלֶעּבַײװ ַא
 גָעמ ָעכִילמֶע ףיֹוא לָאטנייַא םהיֵא ּוצ זיִא יז ןֶעו .ָעְקנִינֶעש ַא
 טלעבַײמשֶעג טַײצ ץצנַאג יד םהיֵא ּוצ יז טָאה , ןֶעמּוקֶעגּכָארַא
 טימ טלעִיּפשֶעג ןוא ךֶעלָעגיױא ץבילַײרּפ ןּוא עיולּב ערהיִא טימ
 ענַײלק ָערהיִא לָאמ םָעדֶעי טָאה רֶע ."ֶעלרֶעשטַאּפ, ןיִא םהיֵא
 ַײז וַא ,קרַאטש ױזַא טשטַאּפָעגנָא ךילטדנעה ָענֶעזָאלּבֶעגּפיוא
 ןּופ גידנָעפיולקֶעװַא , טָאה יז ןוא ןָערָאװֶעג טיורישִילֶעה ןֶענֶעו
 : ןֶעַורשֶעג , םהיֵא

 , דנַײּפ ןיֹוש ךַיד ּכָאה'כ ,הָעג ---
 םּורַא לַאזקָאװ םַײּב רנֲעכָא עלַא ךיֹוא םֶהיִא טימ טָאה יז

 לעקנוד ןַײז ןיִא ןֶעגיוא עדנֲעלעװק טימ טקּיקעגנַײרַא , טרָיצַאּפשֶעג
 ןוא ָץֶרַאּברעדנּואװ טְלהֶעצרֶעד ץלַא םהיִא ןּוא ,םינּפ םֶענֶערַײז
 ץלט ןּוהטָענּבָא יו ןָעּכָאה סָאװ ,ףיל'השעמ ץכילַײרּפ ענדָאמ
 . ץינרָעּבוג רֶעווָאגינרָעשט ןיִא --- טרָאד

 ןּוא ןְעמּונָעגּנָארַא םִינ גיֹוא ןַײק רהיִא ןופ ןֶעּבָאה הרבח
 ;טליטרֶעווָעג האנק רַאפ ףיז

 ...םנָעש ַא ןוא סנַײלק ַא ---
,,41?8 --- 

 םֶעַײנ ןַײז ןיִא גָאמ ָעלַא סלָאמַאד ויִא קַיצ'מחרבַא ןוא
 .ןַעמּוקָענ לַאזקָאװ םוצ םויטסָאק

 ןוא טלָעטְׁשֶענּבָא לָאטנייֵא ּוליִּפַא םהיִא טָאה קַאינוויּפ
 :ךיֹוה רֶעד ןיִא ןעֶורשֶעגסיֹוא

 ! קיצ'טהרבַא 'ר ,ףייַא בֹוטימֹוי םּוג ---
 ןֶעלופ ןוא ןָעמַאז ןַײז םִימ ןע'ַאינוַיּפ ּוצ רֶע טָאה

 ,לָעּבַײװ ם'טכעה ףיֹוא ןֶעוִיווֶעגנֶא ןוא טקוקעג 'לעבַײמש
 5 {} 1 הדחה



 ןָא ס 5 ע גר ע ּב ,ד

 .ם'קַאינוװִיּפ םהיִא ּוצ ןָעּבָאה --- ? ָעכלֶעזַא ףיוא טסלַיװ ---
 . ןְעקנּואווָעג ןָעגיֹוא ָעגידלִיטרָעוו

 ןהָעג ּוצ טלָאװעג קרַאטש ךיז טָאה ,ן'שּונַײּב ,םהיִא ןּוא
 : ןֶעגָאז ןּוא ןָעקיצ'מהרבַא ּוצ

 ןיִא רֶע ? טסהָעטשרֶעַפ ,לָלּבַײװ .ַאזַא טמּוק ץטכעה ---
 ...רױח רֶעּבָארג ,ּוד רֶעֹּבֶא ,תולעמ טימ ןַאמרָעגנּוי ַא

 סקִיצ'מהרּבַא ןָא טנָאמרָעד רלַאּב רֶעֹּבֶא ףיז טָאה רֶע
 ,לֶענֶעַנ יד ןָעטַײּב וצ ןֶעּביֹוהעגנָא ןוא החלצה ץנ'הפרמ

 , ןֶעווְעג רָאלק םָעלַא םהיִא רַאּפ ןיֹוש זיִא'ס

 רֶע . . . רֶע רָאנ ןוא ןָעש ןּוא ךילקילג ןֶעּבֶעל ןֶעלֶעוװ ַעלַא
 ןופ ריהמ רעד ףױא ,בּומׁש ַא לֵימדֲעטש ןָעטנֶעהָאנ ןיִא טָאה
 :גיר'הנושמ ַא ףיֹוא טרָאד טָאה רָע .לֶעסֶעלׁש ַא טננַײה'ס עכלֶעוו
 ,רנּוזֲעג טינ יִא דנוזעג יִא זיִא יז זַא ,טּבַײרש סָאװ ,ּבַײװ עקנַארק
 ןּוהמָעג ליז ,ןֶעלַאּפֶעג ּבָארַא םָעֹּפְע ןופ יז ויִא גנַאל טינ זַא
 +ץוָאװ ָענֶעַײלֶעצרָאּפ עסיורג יד ןָעכָארּבוצ ןּוא ּפַאלק זעקרַאטש ַא
 ' 1 ןֶעטְפֶעׁשֶעג יד ...ָץנַיַו ןְֶעטּפֶעׁשֶעג יד ןוא

 עצרוק .טסּברֶעה רָעמַאזגנַאל רעד ןָעניֹוצַעג יז טָאה'ס
 :תעל-תעמ עגנַאל ,ןֶעלמִיה ןהֶא ןוא ןענז ןהָא געט עלָעקנור ןּוא
 .םָעטָאלּב ץגיד'תישארב-תּבששעצרַאוװש ןוא עשירפ טימ םנָעגָער עגָיד
 --- טַאהעג אחרט לָעסִיּבַא סָאד ןָעּכָאה תולגע:ילעּב :לַאוקָאװ יד
 ךַיז ,ןָעלדַײװ ָעשִיררֶעפ ָעטרַאה יד ןֶעדניּב ןייֵא ןיִא ןעטלַאהְעג
 רַאֿפ טַאהָעג ארומ ןוא ,םֶענרָעַר ץסַאנ ןּוא ץּבָארג ןיִא טלִיהֶעג
 , תומה ךָאלמ ן'רַאּפ יו ,טכָענ ערֶעטסנִיּפ יד

 יד גודנעסַײמש ,ַײז ןֶעּבָאה --- ןֶערהָאּפ וצ ךילגעטנּוא ---
 ...!הָאיװ .ןָעגיוא יד םיֹורַא םֶהָענ שטָאח ,טצּפִיזעג ,דרָעּפ

 .רַאּפ יד ןֶעּכָאה ַײז ןיהּואװ ,ךַילטדעמש ָעְנָעי ןיִא טרָאד
 ןיִא טכַאנ ַײּב ןֶעגנַאנֲעג ךָעלֶעגנּי ןיוש ןָענֶעז ,טרהִיפָעג ןֶעניוש
 יעטְענקעגסיֹוא יד ךילדנֶערָעטמַאל ָערֶעַײז טימ ןֶעטכיולֲעּב , רדח
 : ןֶעגנּוזֶעגױצ טַײקכילַײרפ רַאּפ ךִיז ןּוא עטָאלּב עג

 .י."לארׂשי רמוש ןֶׁשִי אלו םוני אֹל הנה,



 לַאוק ָאוו םּוהַא

 ןּוא םָענֲעטכיֹולֶעּב לָעקנּוד םֶעד לֶעֹּכֶענ רֶעד טָאה ָאד ןּוא
 בָא םהיִא ןוא ןֶעגנּלׁשֶעג לַאוקָאװ םְענֶעשַאווָענּבָא קרַאמש
 .דנֲעגֶעג רֶעצנַאג רָעד ןופ טרָעדנּוזָעג

 ןוא ןֶערָאװעג רֶעגְינֶעַװ ףיוא ןֶענֶעז ערנֶערהָאּפכרוד יד
 .גָימעמּוא ךילקָערש ןָעווֲעג זיִא ץשונַײב

 בָא לַאוקָאװ ם'נופ ןָעכָאװ רֶאּפ ַא ףיֹוא זיִא טכֶעה ריאמ
 טַאהָעג הלּכ ָענָעׁש ַא ץִיגרָע ןיֹוׁש טָאה קיצ'מהרבַא } ןֶערהָאפֶעג
 הנותח יד םהיִא ַײּב טָעװ הכנת תּכש זַא ,טמהִירָעּב ךיז ןוא
 .טרהִיּפעג ָאד רֶע טָאה ןֶעּכעַל םָענרָאמ ַא ? קִיציִא ןּוא .ןַײז
 זיִא'מ גיניזטסּואוועּבנּוא יו ,  םִעגְיניזטסואוועּבנוא ןוא םָעמַאזנייַא ַא
 :לָעוװ ןּופ ,םדָעמש ץטַײװ ןּוא עסיורג ענֶעי ןיִא ןֶעּבֶעל ןַײז ןֶעווָעג
 זיִא גָאט ןָעצנַאג םָעד . ןֶעמוקֶענּבָארַא לַאוקָאװ םּוצ זיִא רֶע עב
 ַא רֶע טָאה טכַאנרַאּפ ןּוא ,ןְעוועג ןָעמּונרֶעפ לַאזקָאװ םַײּב רֶע
 ּוצ גָידנֶעדֶערסיֹוא טִינ ןּוא ,ןעמּונָעג דנַאה ןיִא ןֶעקעטש ןָעּבָארג
 :ײרּפשָעצ םֶענָעי ןיִא טנַאּפשֶעג קֶעװוַא ףלָעמַאפ , טרָאװ ַא םָענַײק
 ײװצ ענַײז ףױא ,טָעּפַארדעג ףיז טָאה סָאװ ,ףרָאד ןָעמ
 ןֶעדּוי ןַײק 1 ןֶעגנַאגעג טרָאר רֶע זיִא ןָעמָעוו ּוצ . גרֶעּב עשינבש
 ,םִילּוגרַאמ לֶעדנֶעמ םייח ץּוח ,םניֹואוועג טִינ טרָאד ךָאד ןָעּבָאה
 םימ םִינּפ ןעשצַירּפ ַא טָאהָעג םָאה סָאװ ,רָאסֶעסָאּפ רֶעד
 םָענֲעֹׁש ןּוא ןָעסױרג םֶעֹד טניֹואווָעּב ןּוא ןֶערֶעינַאמ ָעׁשִיצִירּפ
 . ףיֹוה ןֶעׁש'יצִירּפ

 ןז,

 ןֶעּבָאה תושמשה:ןיּב ןָעגָידנעקלָאװ ןוא ןֶעגיטסָארּג ןייֵא ןיִא
 :עגנָא זיִא רֶע תעשּב ץקיצ'מהרבַא טְקרֶעמֶעַּב טַײל:לַאוקָאװ יד
 לָאמַא טִימ ןעּכָאה ַײז . גּוצ רַישזַאסַאּפ ןעגנַאל ַא טימ ןָעמּוק
 םורַא טלָעטשֶעגמּורַא ךיז = , רֶע'טִינּפ ץגירעגַײנ קרַאטש ןֶעמּוקֲעּב
 יד רַאפ רֶעֹד וא סֶעצַײלּפ יד רַאפ רעד טּפֶעלשֶעג ןּוא םהיֵא
 , רנָעה

 ? יז ןיִא ּואוו ,קיצ'מהרבַא , ּונ --

 םָענייֵא ןופ טרָערַײלׁשֶעג ןּוא טּפּוטשֶעג םֶהיִֵא טָאה ןָעמ



 ןָאס לע גרע ב  +ז

 יָענ ,רנַאה ןיִא לִיִקְעַּפַא ןָעטלַאהָעג טָאה רֶע .ןעמויוצ םוצ
 : ןֶעַירשֶעג ןוא טלָעבַײמש

 ,טרַאװ ! + קָעװַא חּור רֶעד ַײז טּפַאח'ס יו , רָאנ הָעז ---

 טקּוקֶעגמּוװַא םִירחֹוס יד ךיז ןֶעּכָאה רָעּבָא רלַאּב ..םַײצ טָאה
 .ןַעּבעִילּבֶעג ליטש לָאמַא םִימ ןּוא

 ןָעּבֶענ ןענַאטשָעג זיִא לָעדֲעמ עכַײלג ןּוא עגיסקּואו:לעטַימ ַא
 : טגֶערפֶעג ַײז ַײּב רֶעטְרֶעװ ןהֶא ןּוא ן'קיצ'מהרבַא

 ? םירחוס:לַאזקָאװ רהיִא טנָעז ,םִע טסִײ
 ןּוא םינּפ ןֶעגָיר'נחצרַאװש ןֶעלֶעדיֵא ַא טַאהעג טָאה יז

 טל'בֹוטעג ןּוא ןֶעטכיולעג ןֶעּבָאה סָאװ ,עגולק ןוא ץצרַאװש ןֶעגיוא

 . ןֶעטיורמ ןיִא ךִיז
 .לֶעּבַײװ סק'וצ'מהרכַא --- "יז, ןָעווֶעג זיִא סָאד
 ָץרֶעטלֶע ןּוא ןֶערָאווָעג טיור רַאּפרֶעד עקַאמ זיִא גרַאװגנּוי

 םינק ַא טבַאמָעג ךִיז טָאה'ס . טּפַײנקֶעג םורַא ןעטנִיה ךִיז ןָעּבָאה
 רעיש רעִיש רֶע טָאה , ן'קַיצ'מהרבַא ּוצ ןֶערָאװָעג טָעזדנָאלּברָעפ זיִא
 טסואוָעג טִינ ןּוא טקיוקעגמּורַא ךיז ,ןּוהמֶעג ַײרשֶעג ַא טִינ
 םירחוס ָעלַא ַײּב ! ןָעקנַאדּבָא פינק םָעד רַאפ רֶע ףרַאד ןֶעמֶעוו
 ןֶעגיֹוא יד ןּוא ,עשיטַײל ןּוא עטְסנרֶע ןָעווְוג רֶע'טינּפ יד ןֶענֶעו
 , םינּפ ַא ,ךיז ןֶעּבָאה ַײז . טלֶעקנִיּפעג ענרָאמ סֶעּפֶע ןֶעּבָאה ַערֶעַײז
 , טלהִיפָעג טּוג ןָעצנַאגניִא טונ

 זיִא רֶע זַא ,ןָעזַײװ טלָאוװָענ רַאֿפרֶעד קִיצ'מהרבַא ַײז טָאה
 טַימ ןּוא דנַאה ץרָעטנּוא ןֶעמּונָעג יז ,שַימַײה רָאג רהיִא םִימ
 , רַאואוורֶעזֶעַר םּוצ םַײה ַא טנַאּפׁשֶעגקֶעװַא רהיִא

 :ע גכָאנ ןּוא ןֶערָאװֶעג לוצנ סָאװ סָעֹּפֶע ןּופ יו ןענעז םירחֹופ יד
 , רֶע'טינּפ עגְידלֶעטרֶעװ ןּוא עבילַײרּפ טימ ָערנֶעהעגּבָא יד טקיק

 טַײקגיטרַא ןּוא טַײקטסנרֶע ןַײז ןּופ זיִא רֶעטְשרֶע רֶעד
 ןיִא דנָעה יד נער טָאה רֶע ,קַאינוװיּפ יול ןֶערָאװָעג טַַײרפֶעּב
 : גנּונַײמ ןַײז טגָאזעג ןּוא לֶעּברַא יד

 רָאּפ ַא ןוא .םואימ טינ ללּכ רֶעֹּבֶא ,ןעש קרַאטש טינ ---
 .ךֶעלגיוא

 : טּפַאחֶעגסיֹורַא ץִימָע ךָאנ רלַאּב ךיז טָאה
 ...רָאּפַא ןוא --
 יר ןּוהטֶעג רֶעטְיצַא טרָאװ ןֶעטצעל םָעד רֶעּביִא ןֶעּבָאה

 : ןֶערָאווָעג טלָעמוטרָעפ לָאמַא טימ ןּוא תֹוחֹומ עשו'רחוס



 לַאוקָאוו םורא

 ,.+ רָאנ ,ָץֹלָערײֵאַא אקוד ---
 ? ַא ---

 ? ּוטסגָאז סָאװ ---
 טימ ,רֶעטרֶעװ ָעּבלַאה טימ טְרֶערֶעג ןיֹוש טָאה ןָעמ

 ןֶענֶעו תֹוחומ ָעגירָעגנּוה ןּוא ,רֶעגניפ ןופ תועונת ןּוא ןָעקנואוו
 םָאװ ,סָאד רָעטסנוּפ רָער ןיִא טּבֶעויֶעג ןיֹוש ןוא ןָעווָוג רֹוּכׁש ןיוש
 טלָאמָעג ןָעּבָאה תועונּת יד םִימ ןָעקנּואו יד

 ,וצ טירַאוו ----

 טִימ רֶענָאיסִימָאק רֶעדנּוזֲעג ןּוא רֶעכיֹוה ַא טרֶערֶעג טָאה'ס
 ,ןֶעצנָאװ ַעטהֶָערדרָעּפ ָעסיֹורג ןּוא םינּפ ןֶעשִירַאנ:טױר ןָעטָעּפ ַא
 ןֶעּבָאה'ס ּואו ,טרָא םָעד ףיוא אקוד ןֶעווָעג םינּפ ןַײז זיא שִידַאנ
 ןֶע בָאה רַאפרעד ,ןָעצנָאװ ָעטהֶערדרֶעפ ןּוא ָעצרַאװש יד טְקֶעדֶעּב סָאר
 ?םָעמ ַא טלהִיּפָעג ןיא טְקרֶעמֶעַּב דלַאּב טִינ ןֶעשנָעמ ערמֲערפ םָאר
 ןַײז ןופ ףשמ םָעד ןיא . טַײקדנּוזעג ןּוא טַײקבױה ןַײז רַאפ דחּפ ןֶעּפ
 ףֹוא טימ טַאהָעג סםָעגְירטניִא לעיפ רֶע טָאה ןֶעּכעל ןָעטסופ
 גָידנָעטש רַאפרעד רֶע זיִא , ךָעלבַײװ עשִירַאנ ןּוא ָעדניזֶעג ָעבלָעוַא
 , רֶעכִיז ןּוא ץלָאטש ןָעווָעג

 םָאה ,לָעּבַײװ ַענָעֹש ס'קיצ'מהרבַא ןֶעלֶעַפֶעג םהיִא ויִא'ס
 עגְירטניִא ַא רהיִא טימ דִנִיווׁשֶעג טָעװ רֶע זַא ,טמהָירֶעּב ךִיז רֶע
 אנקמ ןוא טּביֹולגֲעג םהיִא ןֶעּבָאה םירחוס יד ןּוא . ןֶערהִיּפרֶעּפ
 . ןָעווְוג

 םַײּב רֶערעִיו ןיוש קַיצ'מהרבַא זיִא םּורַא העש רָאּפ ַא ןיִא
 רֶעדעַיװ ןיוש םהיִא ןֶעּבָאה םַײל:לַאזקָאװ יד . ןֶעוויג לַאזקָאװ

 טלעכַײטשֶעג טָאה רֶע ןוא ,טרָעדִילשֶעג ןָעטַײװצ םּוצ רֶענייֵא
 .ךרוטש ןוא פינק רֶעדֲעי ףיֹוא טרָעּפטנֶעָעג ןיוש ןּוא

 טִימ רעגנּוי ַא רָאג ךָאנ --- רֶעניֵא טָאה רָעטסניפ רֶעד ןיִא
 ןּוא טסוה ַא ןּוחמָעג ןעצנָאװ ןופ טרָא םָעד ףיֹוא ךָאמ ןֶעכַײװ
 ןעֶירשֶעגסױוא טָאה "יקּב, רָעסורג ַא ןּוא רֶערָעטְלֶע ַא---רֶערֶעדנַא'נַא
 :לֹוק ןפיֹוא

 ? טסהָעטשרָעּפ ,הבקנ ָעְלֶעדייֵא ַא - דנַײּפ ּבָאה'כ ---
 ןעמַאזוצ ןוא ,טכַאלוצ לָאמ ַא טימ יז טָאה םלוע רֶעד

 יד ןװ ךַײלג ,ןַײלַא קיצ'מהרבַא טכַאלָעג ןיֹוׁש טָאה םהיִא םִימ
 ָאד ךִיז טָאה ןֶעמ רֶעכלֲעו ןֶענָעװ ,הבקנ ץגירו'נח ןּוא ָעלֶעדייֵא
 יו ,םַאהָעג תוכייש רהָעמ טִינ םהיִא םִימ טלָאװ ,טְלֶעטרָעווֶעג



 ז טלָאװ לַאקָאװ םָעֹד ףױא ןּוא ,ָענְירָעּבִא יד טַײמ
 ןוא רֶעגימַײז ,רָעטַײװצ ַא רָאג רָאנ ,רֶע םִינ טכַארּבֶעגּבָארַא
 טָאה ץִימָע + ןְעווֲעג טִינ טציִא ָאד ןיֹוׁש זיִא רֶעכלֶעו ,רֶעדמֶערפ
 ; םעצַײלּפ יד ןיִא ןּוהטָעג ּפַאלק ַא ךַילדנַײרּפ רַאפרָעד םהיִא
 טָאה גוצדאׂשמ ןֶעגְירנֶעהָענּבָא ם'נופ שער ןוא ַײרָעּפַאלק ןֶעשיווצ
 טר'זהֶעגרֶעּביִא ךִיז ןּוא 'ץֶעירָאלָאמ} רֶענָע גרָאװָעגּוצ ַא טרֶעהָעג ךַיז
 ; טַײװ ןּוא ְךיֹוה ץִיגרַע

 ' ץֶעירָאלָאמ ! ץֶעידָאלָאמ ---
 רָענָעי ןָא טנַאמרָעד ןַײטשניּבור שונַײּב ךִיז טָאה טסלָאמֶעד

 טכַאנַײּב לָאמנייֵא טָאה קיצ'מהרבַא רֶעבלֶעו ּוצ ,ע'יוג רֶענֲעׁש
 ןֶעטביולְעג ןיוש ןָעּבָאה ןָעגיוא ענַײז . טּפַאלקָעג רֶעטסנֶעּפ ןיִא
 : טנָערפֶעג םעּכ םִימ ןּוא

 ? טסואוועג םינ רֶעהְירּפ ןעד ְךיִא ּבָאה ---
 טלָעקָאשָעג ,ןָענַאמשֶעג ץִימָע ךָאנ זיִא םהיִא ןֶעּבֶענ ןּוא

 : טרָעדנּואועג ךִיז ןּוא ּפָאק ן'טימ םהיִא ּוצ
 4 ַא ,ָענֶעש ַאַא ---
 ןוא טצַײנקרעפ קרַאמש ןָערָעטש ןַײז םָאה רֶעטַײװצ ַא ןּוא

 :ןֶעּבֶעגֶעג ןהָעטשרָעפ ּוצ
 ?שורח רעד ָאד זיִא עשזסָאװ ָאט , הטוש ---
 , טירָעדליּפָעג ןֶעּבָאה םַײל-לַאזקָאװ ַעטרֶעדּורעגפיוא יד
 טּפֶעלׁשֶעג ןּוא טרָעדַילשֶעג ,טּפּוטשֶעג ךַױ ןָעּבָאה ַײז

 ּואו ,ןיה ַא ,םַאלק ןָעטַײװצ םָענעטכיֹולְעּב םָעד ּוצ ץקיצ'מהרבַא
 רֶעד ןענַאטשָעג ךָאנ זיִא שיט ,ךִילשָעלּפ טימ ןֶעטלֶעטׁשֶעגנָא ,םַײּב
 ןייֵא .ַײּב רנַאה ןַײז ןָעטלַאהָעג ךָאנ ןּוא רֶעטָאמ רָעטיזנורּבעגנָא
 ,לָעשָעלּפ ןַירג

 רֶעניֵא ַיװ ,זיִא רֶע ןּוא ןֶעווָיג ַײז ןֶענֶעז עסואומ ןּוא ענַײלק
 ס'נופ ןיהּואװ ןָעווָינ םִינ זיִא'ס . ןֶעוווג םּואָימ ןּוא ןַײלק ,ַײז ןּופ
 סקַאינוויּפ טרָעהֶעג , ןֶענַאמשָעג ָאד רֶע זיִא , ןהָעגּוצקֶעװַא לַאזקָאװ
 ןיִא בא טצַאש סָאװ ,לֹוק ןָעטַײװצ םָענָעי טִימ לוק ןֶענִירלֶעטרֶעוו
 ןֶעטַאז ן'רַאפ טהעטש סָאװ ,טכַאנ עטרוּכשרעפ עגנַאל יד דלֲעג
 :םהיִא ּוצ םַײרש ןּוא , ן'קיצ'מהרבַא

 , קיצ'מהרבַא ,רָיד ןּופ טמוק'פ , טמּוק'ס ---
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 ןּוא טלַאק ןֶעווֶעג ץַאלּפ:לַאזקָאװ םָעד ףיֹוא ןיֹוׁש זיִא'ס
 ןַענָעו ןעקֶע ָערֶעטסניּפ קרַאטש ץנַײז ןּופ םָענייֵא ןיִא רָאנ . טסוּפ
 ןֶעשֶיווצ ןוא ןענַאטשעג = םירחוס  ַענֲעקנּורמֶעגסיֹוא ץמילטֶע ךָאנ
 ,ץִירּפ ַא ַײּב הריכמ ַא רַאפ טנִירקֲעג ךיז ןֶעּבָאה עכלָעוו , ַײװצ---ַײז

 טכַארּכֶעג לָאמ ָעלַא טנַיװ רֶעטלַאק רֶעֹד טָאה טרָאד ןופ
 ענָערעִישרָעּפ ןיִא טַײרּפשוצ ַײז ןּוא תולוק ץשי'רחוס ָענֶעסִירָעגבָא
 ; רָיוַא ןֶעטלַאק ןּוא ןָערֶעטְסנִיּפ ם'נופ ןֶעקֶע

 לעִיּפִיװ ,ןָעקנֶע רקרֶעפ ּבלַאה שטָאה ּוטסלָאז יאולח --

 , טכַאמָעג ץיִלֲאָק רימ טסָאה ּוד
 ןֶעווָעג ןֶענֶעו םנָערָעטסַאל ָענָעדנּוצֶעגנָא ןוֿפ הרוש ָעגנַאלַא

 טָאה ַײז ןופ ןְערֶעי ןיִא .הללק רעד ןופ תֹודע ַץדנָעגַײװש
 ןוא טגַײנעג ךיז ,םַאלּפ רָענַײלק רעד םרָעטִיצֶעג ךילָעמַאּפ
 :נּוא רֶענֲעי יו ףַײלג , ּפָעֹק עבילשנָעמ ענַײלק יװ ,טלָעקָאשָעג
 תודע הבוג ַײז ַײּב טלָאװ , רֶעטסניּפ רֶעד ןיִא סָאװ , רֶעטְסּואווָעּב
 : ןָערֶעַּפטנֶע םהיֵא ןָעטלָאװ ַײז ןוא ןַײז

 , טרֶעהָעג ,טרֶעהָעג ---
 ,ןָעבָארקֶעגסיֹורַא קֶע ןֶערָעטסניּפ קרַאטש םֶענָעי ןּופ זיִא ץִימָע

 ךָאנ ןוא טמִירקרָעּפ ןוא טרֶעקיֹוהָעגנייַא רֶעטסניּפ רֶעד ןיִא ךַיז
 יונַײּב רָאנ . הברנ ַא ךָאנ רנַאה יד טְקָערטשָעגסיױא סנָעטַײװ ןּופ
 ןָא טהָערדֶעגקֶעװַא ךִיז ןּוא ןֶעּכֶענֶעג טשִינ הברנ ןַײק םהיִא טָאה
 טימ ףיז טצַײרס יװ ,טלהָיפָענ השעמ תעשּב ןיוש ןּוא טַײז ַא
 : רעט'נשקערָעּפ ןּוא רֶעטְכֶעלׁש קרַאטש ַא ץיימָע םהיֵא

 ,שונַײֹּב ,ּוטסֶעװ ַײס יװ ַײס ,טִינ ּבעֵיג ,ָאי ּבעִיג ---
 .ןצּבק ַא ןַײז

 טנַאּפשֶענקֶעװַא ךִילָעמַאפ ןּוא לָעגֶעג יד ןֶעסִיּבֶעג טָאה רֶע
 טסֶערּפֶעג םהיִא ןָעּבָאה ןָעקנַארֶעג ָץגַיד'ארֹומ . לַאזקָאװ ם'נופ
 :חֹומ םָעֹד

 ןּוא רָעגידהרֹוחש-הרמ { ַאזַא ,ןצּכק ַא ןַײז טָעװ רֶע
 טַײל:לַאוקָאװ יד .קָאסִיל ָעיִניִּפ יװ  ,ןצּכק רֶענֲעקָארׂשֶעגרָעּביִא
 רֶע . ןקָאסִיל ןופ ןָעכַאל ַײז יװ ,יֹוזַא םהיִא ןּופ ןָעכַאל ןֶעלָעוו
 :ענּבָא ַא ר ןֶערֶע גלַאװ ךִיז טָעוו רֶע . ןַײז טִינ ָאד ןיוש םָעוו
 רֶעד ןּוא , רֶענָעגושמ-םעּב רַאּפ ןּוא רֶעגיד'הרוחש-הרמ רֶענֶעםִיר
 ןַעּבלֶעַז סעד הוא ןהָעטש ךָאנ טֶעװ לַאזקָאװ רֶעמיֹור ןוא רֶעטלַא
 ןַעגיוא ָענֶעפָא ּבלַאה ןּוא עטרֶעווילגרָעפ ץנַײז טימ ןֶעקּוק , םרָא



 ןא ס לע גר ע 3 .,ד

 ָץטגִיטפֶעׁשֶעּב יד ףיוא ,ןֶעגּוצ ָעדנֶעהֶענּבָא ןּוא ץרנֲעמיקנָא יד ףיוא
 ,םירחֹוס ץכילַײרּפ ןּוא

 ןּוא ַעצרַאװש ַא .שִינרֶעמסנִיּפ סָאד ןָעסקַאועג זיִא םּורַא
 יד טְקֶעדָעגּוצ ,ריוַא ןֶעטלַאק םָעד טליפֶעגנָא יז טָאה ץפעיט ַא
 רֶעמיֹוּב יד , רֶעזַײה יד ןעגנּולשָעגנייַא ןּוא עמי עטנָעקלָאװרָעּפ
 טבורּפֶעג יגרֶע טָאה שִינרָעטסניּפ טַײז רֶענֶעי ןּופ .ןֶעסלַער ןוא
 טִימ רעד ןיִא ךיז , ןֶעװיטָאמָאקָאל: .וורָעזָער יד ןּופ עני ןּוהמ ףַײפ ַא
 ןֶערֶעווש ַא טימ ןֶערָאװֶעג ןֶעגיװשטנַא דלַאּב ןּוא ןֶעסִירֶע גרֶעּביִא
 רעד טּפַאהעגרָעטנוא דלַאּב טָאה ץפִיז םָעֹד .ץפיז ןֶעגִירָעזַײה ןוא
 םָאװ ,לֶערלֶעו םענַײלק ןיִא ןֶע גָארמרָעּפ םֶהיִא ,טניװ רָעטלַאק
 ,טַײקליטש:טכַאנ יד טרֶעדּורֶעגּפיֹוא טרָאד ןּוא לַאזקָאװ טַײז:םֹורד ןיִא
 ,רֶעמיֹוּב ַענֶעלַאּפֶעגּבָא ןּוא עגירלָעמַירד יד ןַעשַיווצ סָאװ

 סָאר טּפַאהָעגּפױא גורנַעלַיװ טינ ףיז טָאה עגר ַא ףיֹוא
 רעד ןיִא קִילּב ןֶעגְירנָעלוי:טינ ַא ןֶעפרָאװֶעגנַײרַא ,לָערלָעװ
 .ַעגנייא רֶערעֶיװ דלַאּב ןּוא טכַאנ רֶעצרַאװש רֶעֹד ןופ טַײקּפעִיט
 טָאה רֶע זַא יֹוזַא ,ףָאלש ןֶעפעַיט ןּוא ןָעקרַאטש ַא טימ ןעפָאלש
 רֶע טלָעקָאש טנַיװ ןָעטלַאק םָעד רֶעּביִא יו , םלהִיּפָעג טינ ןיֹוׁש
 ָעטכִירֶעג ָענַײז ָעלֵא טימ טעינק ןּוא ךיז טגיֹונ ,ןָעצנַאנניִא ךיז
 , רֶעמיֹוּב ָעמֶעִקַאג ןּוא

 :רעפ ןיא ךִילָעמַאּפ טנַאּפשָעג ץלַא ךָאנ טָאה ןַײטשנַיּבּור
 סָאד וַא ,טְקנֶערֶעג עגר רֶעדָעי ןיִא רֶע טָאה ךָאד ןּוא טכַארט
 ןוא ףױ טקנירט רעכלָעװ ,ןַײטשנַיבור ׁשּונַײּב--- רֶע טנַאּפש
 רֶעבלֶעוו } ןֶעּבֶעַל ןּוא---ןֶעגָעמרֶעּכ ןֶעצנַאג ןַײז טימ דנּורג םּוצ טהָעג
 ןהָעוָעְנ םינ ,םַײהרֶעד ןיִא ןָעווג טִינ ןעטַאנָאמ 3 ןיוש זיִא
 ,רהיִא טימ םרֶערֶעג טִינ ןּוא בַײװ סָאד

 טָאה ,םָעצַײלּפ יד רֶעטנַיה סָאװ ,שִינרֶעטסניּפ רָעד ןיִא
 המחלמ טרָאד טָאה רֶע , קָאלגײל לַאוקָאװ רֶעסיורג רֶעד טֶעדּוהָענ
 .טלַאק ןּוא ךִילָעמַאּפ טלהעצרֲעד ןּוא םנִיװ ץטימ ןעטלַאהָעג
 לָענש ץִיגרָע ןיוש ףַיז טקּור סָאװ , גּוצ ןֶעגנַאל ַא ןֶעגֶעוו גַימּולּב
 ףױא רֶעְפטְנֶע ַא יװ .טכַאנ ערעטסניפ יד ףרוד טדַײנש ןוא
 :ָארקענסױרַא דלַאּב שִינרָעטְסניפ רעד ןופ ןֶענֶעז גנּולהֶעצרֶע רֶעֹד
 ענָעפָאלשעגמיוא ןַײק טינ ןּוא עטצלעּפֶעגנָא , עגיסקואוו ַײװצ ןֶעב
 טרֶעטִיצֶעג סמָערָא יד רֶעטנַיה ןֶעּכָאה ָעדַײּב ַײּב . ןֶערָאטקּורגָאק
 ןּוא ןֶעגְיווׁשעג ןָעּבָאה ָעדַײּב א םָענרָעממַאל ָץנירג:טיֹוװ יד
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 יסניפ םָאד .טנִיװ רעד םינּפ ןיִא ַײז טשטַאֿפס יװ ,טלהִיפֶענ
 ןַײז ּוצ ןֶעדִירּפ ּוצ ןֶעהָעזֶעגסיֹוא טָאה ןָעגעקטנַא סָאװ ,שִינרָעט
 ןֶענָעז םיִאּורּב ָעגיסקואו ןּוא ָץגיהּורנּוא ַײװצ יד סָאװ , טִימרֶעד
 :רַאמש רַאפרעד זיא יז }ןָעכָארקעגסױרַא רהיִא ןופ ךילדנע ןיֹוש
 ,ךָעלּבימש לַאזקָאװ ָענֶעׁשֶאְלֶעגסיֹוא . ןֶערָאװָעג רָעפעִימ ןּוא רֶעק
 ןיִא טרָאד ןֶענֶעז ,ָעגִירֶעיורמ םִירבק יװ ןּוא ָעטֶעוועקַאילּבֶעגּבָא
 עג ךָעלביטש יד ןָעּבָאח ןעלמירד .ןָענַאטשֶעג הרוש ץגנַאל ַא
 ןֶעּבָאה'ס גיהור ןּוא גנירג יװ  ,גוהּור ןּוא גנירג ןעלמַירד , טלָאװ
 ַײז טָאה --- ,םיִאורּב ץטְורָאהעגנָא יד טלֶעמִירדֶעג ַײז ןיִא
 טקֶעווֶעג רנִיװ רֶעטלַאק רֶעד רֶעֹּבֶא

 טרָאד רָאנ . ןָעוווג גידָעמּוא ןלַ םָענייֵא  םהיִא  זיִא'ס
 ַעריּבעג ןַײק ּואוו ,שינרָעטסנִיּפ רֶעֹד ןופ טַײז רָעקנַיל רֶעד ןיִא
 טרָערנּוזָעגּבָא ויִא  ,ןָעווְינ םִינ ןיוש זיִא רַאואוורֶעזֶעַר םָעד ץוח
 ָענֶעטביֹולעּב ןּוא ָענֲעׁש ם'קַיצ'טהרבַא ןָענַאטשֶעג טכַארטרָעּפ ןּוא
 .ימש רהיִא רָעטניה טַײװ םַײװ זַא ,טֶלהִיפעג יו ןּוא ,בּומש
 ,טכַאנ עמלַאק ןּוא עצרַאװש יד טגעיל דנַאװ עדנִילּב ןּוא רֶענרֶענ
 ,רֶעדלָעפ ָץנֶעריֹורּפרעּפ ןופ חטש ןָעסיֹורג ץרֶעּביִא ךיז טהָיצ
 טָאה ןַײטשנַיּבור .גרָעַּב ץטֶעקַאנ ןוא ןָעלָאהט ָץטנֶעקִירטרָעּפ
 : טכַארטֶעּב יז ןּוא ּבוטש רֶעד ַײּב טהֶָערדֶעגמּורַא ךִיז

 .ָץנָעׁש ַא ןוא ץנַײלק ַא .ּבּומש ַענָעש ַא ---
 .סיוא יד ףרּוד ןָעגָאלשעגכרּוד ףיז טָאה ןַײש  רֶעלָאמש ַא

 ןֶערָאל יד .רֶעטסנֶעפ ַײרד ָעטשרֶע יד ןופ ןָערָאל ץטסגינַעװ
 טרָאד זיִא'ס . ןָעפָא ןָעוויג ןֶענָעז רֶעטסנָעפ ַײװצ ָעגורּביִא יד ןופ
 רָעטְיצ ַא טכַאנ ץרָעטסניפ יד טָאה םִיצולּפ רָאנ .רָעטסניפ ןֶעווְיג
 .ןֶערָאװֶעג ןֶטכיולָעב לָאמַא טימ ןֶענֶעז רעטסנעפ יד ןוא ןוהמָעג
 עדנּוצֲעגנָא ַא .לָעּבַײװ ם'קִיצ'מהרכַא ןהָעורֲעד טרָאד טָאה רֶע
 ןּוא גידנָעגַײװש .ןֶעטְלַאהָעג רנַאה ןיִא ױ טָאה טכיל עג
 םָעפַאש ַײװצ ,ןֶעטֶעּב ַײװצ טקּוקָעג רהיִא ףיֹוא ןָעּבָאה גַיד'זגֹורּב
 רהיִא ןָעגיֹוצְעגסיֹוא םיוארָאּפ סָאװטֶע טָאה יז .ךֶעלשַיט ןּוא
 טָאה םָעדכָאנ .טכַארטֶעּב לֶעֹּבֶעמ םָאד ןּוא רֶעּפרֶעק ןעכַײלנ
 פַאח ַא לָאמַא טימ ךיז ןּוא ןֶעקָארׁשרָעד סָאװ םֶעּפֶע רַאפ ךיז יז
 ןוא ןֶעלֵאפֶעגסױרַא דנַאה רהיִא ןופ זיִא טכיל יד . קִירּוצ ןּוהמֶעג
 :ָעְג רָעטסניּפ רֶעדעַיו רדח ןיִא זיִא'ס . ןֶערָאװָעג ןֶעשָאלרֶעּפ
  ץרַאה סָאד םֶהיִא ַײּב טכַאלק'ס יװ , להופָלג טָאה שּונַײּב . ןֶערָאװ



 , טרֶעלקֶעג רֶע טָאה ? ןהָעגנַײרַא ---
 ןוא הבשחמ רֶעֹד רַאפ טמָ}שרָעּפ ךיז רֶע טָאה דלַאּב ןּוא

 : טרָעּפטנֶערָעפ ךִיז
 , ןֶעקָא-שֶעגרֶעּביִא ךָאר ףיז טָאה יז ---
 יד ןֶעשִיווצ מרָאד זַא ,ןעזִיוװֶעגסיֹוא רהיֵא ףיז טָאה רשּפָא

 .קֶערׁש ןוא רֶעגיר'הנושמ ַא ץימָע טהָעטש ,ץִימָע טהָעטש ןָעטֶעּב
 ..- ןַײלַא ןֶעטֶעּב יר רַאפ ןֶעקָארשרָעד ךיז יז טָאה רשּפָא ןּוא , רָעבָיל

 זיִא יז .ןֶערָאװָעג גיטכִי , רֶעדִיו ןיוש זיִא רדח ןיִא רָאנ
 ,רנַאה ןיִא טכִיליא טימ רוהט רֶעד ַײּב ןֶענַאטשעג רֶערעַיװ טרָאד
 רעד ןיִא טקיקָעגנַײרַא ןֶעגיוא ץנעקָארשרֶעד ןּוא עפעיט טַימ ןּוא
 . רדח ם'נופ שִינָעּפעַימ

 ; טכַארטֶעג טָאה רֶע
 רהיִא ּוצ טָעו רֶע . ןֶעמּוק דלַאּבכ םָעוװ קוצ'מהרבַא ---

 טָאה רֶע יוװ ,לָעכַײמש ןָעטַאז ןּוא ןעליוּפ ןַײז טימ ןעלכַײמש
 .בלַאה ,ץלּופ טָאה סָאװ ,ַע'יֹונ רֶענֶעש רֶענָעי ּוצ טלֶע כַײטשָעג
 , רנָעה ָץטֲעקַאנ

 ,טבַאנרָערּפיוא ָעלַא טהָערדֶעגמּורַא ָאד ךיז טָאה רֶע
 טִימ ןוא ןֶעווָעג טכָענ יד ןֶענָעז עטלַאק ןּוא ָערָעטסנִיּפ

 ַײז ןיִא טָאה טנַיװ רֶעֹד ןּוא ,טקעמשָעג ַײז ןָעּבָאה טַײקמַאזנייַא
 טכַאד .טק לע ףָאלש ם'נופ רֶעַײה:לַאזקָאװ ָענֶעשָאלָעגסיֹוא יד
 ןיִא טפרַאדעג ןָעטכַאנרָערּפױא ָעכלֶעזַא ןיִא רֶע טָאה םָאװ , ךיז
 { לֶעַּביטש סקִיצ'םהרבַא ןֶעּבֶענ סָאװ ,שינרעטסניּפ םָעד

 יָעגמּורַא רֶע זיִא ,ןהָעג ּוצ ןיהואו טאהָעג טִינ טָאה רֶע
 ; טכַארטעג ןּוא ָאד ןַעגנַאג

 ןֶעד טסַײװ רֶע רוה רָעּכָארג ַא זיִא קיצ'טהרבַא ---
 ?ןיִא םהיֵא םּוג יװ

 םָעּפש ךיז ויִא קִיצ'מהרבַא ןַא ,טכַאמָעג ףז טָאה'ם
 ןֶעדָאל:רעטסנעֿפ יד א ,ןַעסֶעורעֿפ לַאקָאװ םֶָעֹד ףױא
 ףרוד לָאמטסנָעד רֶע טָאה ,ןָעווָעג טכַאמֶעגּוצ םִינ ןֶענָעז
 רֶע כַײלג ,  רֶעגיסקואולעטימ ַא : ןהָעזָעג רֶעטסנֶעפ ָענָעטביֹולְעּב יד
 .ןָעגיא ץפעיט ןוא ץצרַאװש םימ רֶעּפרֶעקנעיֹורּפ רֶענֶעׁש ןּוא
 :טסנעיד ןֶעשרָעוּפ  םוצ טלָעכַײמשִֶעג ןַײװנָעטַײצ ןֶעּבָאה סָאװ



 לַאוק ָאוו םּורא

 קִיצ'טהרבַא ןֶעסֶעזֲעג ,יִא לֵאוקָאװ םָעד ףיֹוא טרָאד ןוא . לֶעדֶעמ
 ןֶעמּונֶעג ןּוא ןָעטרָאק ןיִא םִירחֹס יד טִימ טלעִיּפשענ ןּוא
 . רָעטָאט ןָעטיזגֹורּבעגנָא םַײּב חקשמ לָעסִיּב ַא

 םהיִא רָע טָאה ,טנֶענֶעגֶעַּב טרָאד םהיֵא טָאה רֶע ןָעו
 , דנַאה ן'רַאפ טּפֶעלשַעג

 ?םיֹוא סָאד טכַאמ סָאװ ,ׁשּונָיְּב ,טמוק ---
 יִעֹנ םהיִא ּוצ ןּוא טלָעציקַעג םהיֵא טָאה ץיצ'מהרבַא

 ;טכַארטַעג טָאה רֶע ןּוא טלָעכַײמש
 ? ן'קיצטהרבַא ץילַא סָאד טמוק סָאװ רַאפ ---
 טרָאד ןּוא ןָעגנַאנעגוצ לַאזקָאװ םּוצ לָאטטסנֶעד ויִא רֶע

 טנֶעקֶעג טִינ טָאה רָע , רָעַיֹּב רֶעשֶעלּפ ַעכִילטֶע  ןַעקנורטענסױא
 רֶעד טהָערדֲעג רעֶיּב ןופ וליפַא םהיִא ַײּב ךַיז טָאה ,ןעקנירט
 ןֶעּבָאה ןֶעגיוא יד ןּוא טַײּברַאָעג רֶעדנִווושֶעג טָאה חֹומ רֶעד ,ּפָאק |

 :כיולעג ןקיצ'מהרבַא ּוצ ןוא םירחֹוס יד ּוצ האנׂש רֶהָעמ טִימ
 סָאד םהיִא טָאה סָאװ , רֶעטָאמ םָעד ףיוא טקּוקעג טָאה רָע . ןֶעמ
 ; םֶהיִא ַײּב טנֶערפֶעג ןוא ןָעסָאגָעגנָא ןָאלג ןיִא רעֶיּב

 ? ַא 1 ןעטרָאק ןיִא ןעלעוּפש םִירחֹופ יד ---
 ןּוא ןעגיֹוּבע גּוצ  םָאווטֶע סא ּוצ ףיז טָאה רָעטָאט רָעד

  תוחילש ץטסנרֶע ַא ןופ טרָאּפַאר ַא ןֶעּבֶעגֶענּבָא יו ,םהיֵא
 ',ררח ןעש טלוצטנאמ ןיִא ןַעלעיּפש ַײז ,ָאי ---

 , ןַײטשניּבור שּונַײּב --- רֶע זַא , טרָעלקֶעג םינּפַא טָאה רֶע
 , םירחוס יד --- ַײז טכװ ןּוא ןָעלעיפש ןָעטרָאק ןיִא יא לַיװ
 רֶעד טָאה ּפָאק ןעכָארג ַא . ררח ןעשליּבסנַאמ ןיִא ןָעלעיּפש סָאװ
 רעִיּב ןָאלג ץצנַאגַא לָאמ ַא טימ טָאה שיונַײּב . טַאהָעג רָעטָאט

 : ןֶעּבֶעגֶעג ןהָעטשרָעפ ּוצ םֶהיֵא ןּוא ןעקנּורטעגסיױא
 רחסמ ןיִא ןעטַײװצ םַײּב רֶעניֵא רֶעטציא ןַענָאק .ַײז .---

 ןַענֶעז ,ּוטסהָעטשרָעּפ ,ןָעטְפֶעׁשַעג יד ,ןערַאנסיֹוא דֹלֶעג ןַײק
 . לעיּפש:ןעטרָאק ןיִא םיוא סָאד ַײז ןערַאנ , ןָעגָאלשֶעג טציִא

 קנַארֶעג רֶעַײנ רָעֹד ןָערָאװעג ןָעלֶעפֶעג ןַילַא םהיֵא זיִא'ס
 : ןּוהטָעג לָעכַײמש ַא רֶעטָאט םּוצ רֶע טָאה

 ,ןערַאנסױא טשינ דלָעג ןַײק ןֶעק רֶע זַא ,רחֹופ ַא ---
 ,..ְךיִא לשמל זיִא טָא ...1 טסהָעטשרעּפ .ןַעּבֲעל טִינ רֶע ןָאק

 ןענַאטשרעּפ םינ רָאנ ץלַא ךָאנ טָאה רֶעטָאט רֶעד רָאנ
 רֶעטרָעװ ָעץטצעל ָענַײז רֶעּביִא ףיז רֶע טָאה טכָעלש רֶהָעְז ןוא



 טקּוקֶעג םינּפ ןָעצרַאװש ןַײז ןיִא ךַײלג טָאה ׁשּונַײּב . טְלהָיפָענ
 יד ןּוא ,טלֶעקנִיפֶעג ץנדָאמ ןֶעּבָאה ןָעגיוא ָץנַײז :ןהֶעזַענ ןוא
 ןּוא םזָאלָעגּבָארַא לָאמ ָעלַא ךיז טָאה ָיל ץלופ עטשרֶעטנוא
 .טכַאמָענּוצ

 טָע --
 זיִא ןּוא טכַאמֲעגקֶעװַא טנַאה ן'טימ  םֶהיִא ףיֹוא טָאה רֶע

 םִימ םהיִא טָאה עילַאװח ץטלַאק ַא ,לַאזקָאװ ם'נופ ןֶעגנַאגָענסױרַא
 . ןֶעמּונָעגמּורַא לָאמ ַא

 טנִיוו רֶעניטסָארפ רֶעד ךִיז טָאה טכַאמ ןּוא טּפַארק ןֶעגָעוו
 םָער טָאה שִינרֶעטסנִיּפ ץפעיט יד ןּוא , ט'דֹוסָעג טכַאנ רֶעד טִימ
 ןּוא ןָעגנַאגעג ןיִא רֶע .ןְעגִיוושֶעג ןּוא ןָעגנּולׁשעג ךַיז ןיִא דֹוס
 : טכַארטֶעג

 .ייָךיִא ,לשמל ,טָא ---
 טהָערדֲעג םהיֵא ךִיז טָאה רעִיּב םָענֲעקנּורטַענסיֹוא ם'נופ

 ןיִא ךִיז ןָעּבָאה ןָעקנַארֶעג ץכילַײרּפ ןוא ָעגִירֶעמּוא {ּפָאק רֶעד
 טלהִיּפָעג ןָעקנַארֶעג יד טָאה ץרַאה סָאד ןּוא , טרָעטנָאלּפֶעג םהיִא
 : גירֶעיֹורט יִא , ךִילַײרּפ יִא ןֶעווָענ ףיוא זיִא ןּוא

 םִיווֶעג ,טכעלש םהיִא ויָא'ס ,ןַײטשניּבור שּונַײּב ,רֶע ---
 עקמולש .. .םירחֹוס ...קִירּוצ לָיװ ןֶעמ זַא רָאנ . . . טכָעלש
 ַײז ןּוא ןַאמּפיוק קיצ'מהרבַא ,רֶעגָידמֶערַאּב רֶעד !לֶא ,לֶערָעּפ
 ןֶערַאנ ַײז ...יח יח יח .רדח ןעשלַיּבסנַאמ ןיִא ןֶעצַיז סָאװ ,ָץלַא
 ...3 ןַײמשנִיּבור ׁשּונַײּב ,רֶע ןּוא ,..ןָעטַײװצ םָעד רֶענייֵא רימּת
 ...ןּורמ ךַאז רֶעדנַא ןייֵא םִיּפֶע רֶע טָעװ ,ןָערַאנּבָא טַינ ןָאק רֶע
 רמלמ ַא רֶע טָעװ ,ןֶעּכָעל ,ןְעּבֶעל ,ךָאד ןֶעמ וימ ןֶעמֶע
 ...יח יח ...ףרָאדַא ןיִא דמלמ ַא .. .ןָערעװ

 + טנַײװֶעג ּבלַאה ,טכַאלֶעג ּבלַאה ןיֹוש טָאה רֶע
 ןּוא .. . ןֶעטסֶעּב םּוצ - סעל ךיז םרהיּפ ךָאד ןּוא ---

 -י.עקמורפ----בַײװ סָאד ןּוא . .. רֶעגיווש יד ןּוא תחנ טָאה קַאינוויּפ
 ...1 ץקמורפ ַא ,ַא

 ם'ק;צ'מהיבַא ןֶעּבֶענ ןֶעגנַאגָעגמּורַא רֶעדִיװ ןיֹוש זיִא רֶע
 ענּבָא ןַײװנַעטַײצ ךיז ,קירוצ ןוא ןיה טנַאּפשעגמּורַא - , ּבּוטְׁש
 טרָאד טָאה סָאװ .רָעטסנֶעֿפ ןיִא טקוקעגנַײרַא ןוא טלעטש
 ןיִא סָאװ ,דמלמ רֶעד --- ןַײטשנַיּבור ׁשּונַײּב --- רַע טפרַאדֶעּב
 3 לַאזקָאװ םַײּב יז ןעמ  טפור יוװ---ןעוויג טרָאד זיִא "יז, ? ףרָאד



 '5ַאוק ָאוו םורֵא
 טו

 םּוצ םִינּפ ץ'טַימ שִיט םַײּב ןֶעסֶעוַוג ויִא יז ."ָערַאלק,  "ָערַאלק,
 ,טרָאר ויִא םָערַאװ , טקיקָעגנַײרַא סָאװ םִיּפָע ןיִא ןּוא רֶעטסנָעּפ
 רָעד טפַיפֶעג טָאה םֶהיִא םּורַא ןּוא ,לָיטש ,ןָעווִינ , בוטש ןיִא
 ןוא סֶעצַײלּפ ַיד ןיִא טלעק טִימ ןֶעָאלּבֲעג ,טנִיװ רֶעגיטסָארּפ

 . ןֶעקַא ןיִא
 רשּפָא . ןָענַאטשָעג ןָערהָערט ןֶעגיֹוא ץנַײז ןיִא ןענָעז'ס

 +נַײרַא גנַאל שִינרעטסניּפ עסיֹורג ם"ּופ טָאה רַע סָאװ רַאּפרֶעד
 יִעג טָאה רֶע .םִינּפ םֶענָעטכיֹולֲעּב ןֶעגִיּור רהיֵא ןיִא טְקּוקעג
 טהָערדֶעגסױרַא סָאװטֶע ןּוא טלֶעטשענפיֹוא ךיז טָאה יז :ןהָעז
 ֹוזַא ןֶעוָיִג זיִא םִינּפ רֶעטסנרֶע ןּוא רֶעלעקנּוד רהיִא ,ּפמָאל יד
 ; טכַארטָעג טָאה רֶע . טנהָאנ ,טנהָאנ ןּוא טנַאקֶעּב

 ןּופ , גנַאל ןופ ןיֹוש רֶע ןָאק םִינּפ ןֶעלֶעקנּוד םָעד טָא ---
 , גולק ןּוא טסנרֶע ןֶעקּוק סָאװ ,ןֶעגיֹוא ץצרַאװש ייד ןּוא } גנַאל
 --- ןֶעגנִירג ןּוא םָענָיר םָעֹד ,יֹוּבעג רֶעּפרֲעק ןֶעצנַאג רהיִא ןּוא
 :רניק ןופ ךָאנ ַײז ןָעק ןּוא ןהָעוָעג דַימּת ךָאד ַײז טָאה רֶע
 ,.+ ררררּב . ןָא ןַײװ

 סָאװ ,דמלמ םָעד --- םהיִא .םלַאק ןָעווג םהיִא זיָא'ס
 :נייַא ץנַײלק ןּוא ןֶעקַאּב ָץנָעריֹוׁשְעגּוצ גירָערְינ יד טימ .ףרָאד ןיִא
 יד רֶעטניה ךיז טָאה רֶעריוש רָעטלַאק ַא . ןֶעגיוא ָענֶעּבָארגָעג
 .םַײה יד רֶעּביִא טרָאד ןּוא טּפַאחָעגרָעטנּורַא רֶעדַײלק ָעמֶערַאװ
 ןיִא טצִיז יז ּואו םרָאד ןוא } טגָאיָעגמורַא סָעצַײלּפ ָץגִידרֶעַיפ
 טרָאד זיִא ןַײלַא רהיִא ,ןַײר:גיטכִיצ ןּוא לימש ,םָערַאװ ױזַא ךָאד
 םִינ יקַאט רֶע לָאז לָאז עז סָאװרַאפ . גָירעמּוא , גָידָעמּוא יֹוזַא
 ,ץורּתַא ,ןָעטכַארטסױא ךָאד רֶע ןָאק ץורּת ַא ? ןָעהָעגנַײרַא
 ... ץּורּת ַא

 יּפָערט ץנרָענַײטש ץכַײלג יד ףיֹוא ןענַאטשֶעג ןיֹוש זיִא רֶע
 ; טבַארמֶעג ןּוא לֶעקֲעלג םַײּב רנַאה יד ןָעטלַאהָעג ,ךִיל

  ָאטינ םַײהרָעד ןיִא זיִא קיצ'מהרבַא , קוצמהרבַא ---
 : ןֶעקָארשרֶעד ךִיז ןּוא ןֶעגנּולקֶעגנָא טָאה רֶע
 , םַײקשִירַאנ ַא סִיווֲעג ? ַא , טַײקשִירַאנ ַא ---
 ָעשרֶעיוּפ ענַײלק סָאד ןָענַאטשָעג םהיִא ןֶעגָעג ןיֹוש זיִא'ס

 .רָאװּוצ ןֶענָעז רָאה ַערהיִא :ןהָעוָעג טָאה רֶע .לָעדֲעטטסנעַיד
 .ּבלַאה קִירּוצ ןיוש ןיִא רָע .ָעסִיװרָאּב םִיּפ יר ןוא ןְעווְיִג ןעפ
 ,1 טרָעלקֶעג ןּוא ןָעווִוג רָעטכִיג
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 - ןָא ס לע גר עב .ד

 ךלַאּב ןּוא ָאטִינ זיִא קיצ'מהרבַא יצ ןֶעגָערפ ףרַאד'מ ---
 יֵכיֹולֲעַּב ם'נופ לעווש רֶעד ףיֹוא רֶעֹּבָא ןיוש זיִא -,קִורּוצ ןהָלנ
 ןעגירונח ןוא ןָעלָעקנּוד ץטימ --- יז ןָענַאטשֶעג רדח םָענָעמ
 .ןָעגיױא עצרַאװש ןוא עגולק טִימ םהיִא ףיֹוא טקּוקעג ןּוא םִינּפ
 , ןַערֶער טִינ ןָאק ןוא טור טרָעװ רֶע זַא , טלה טָאה רֶע
 יר ןּוא טרעטנָאלּפָעג ןֶעקנַאדָעג גָירנֶעלייֵא ךיז ןֶעּבָאה ּפָאק ןיִא
 רֶע ןֶעוו ,לָאמ םָעדָעי טרָעטיצעג ןּוא ןֶעטכיולָעג ןָעּבָאה ןֶעגיֹוא
 , םִינּפ ןֶעטסנרֶע ןּוא ןֶעלֶעקנּוד רהיִא ןיִא טקּוקַעגנַײרַא טָאה

 ,ןָעטֶעּבֶעג ו טָאה ,טציז ,ןַײרַא טמוק ---
 ,טכַארטעג ןּוא שִיט םַײּב רהיִא ןֶענֶעג טצֶעזֶעג ךיז טָאה רֶע

 זַא ,רֶעגְורּביִא ַא זיִא םִינּפ ןַײז ףיֹוא סָאװ ,לעבױמש רֶעד זַא
 ּבּוטש רֶעד ןיִא זיִא רֶע םָאװ ּבעַילּוצ ןֶעסֶעגרֶעפ ןיוש טָאה רָע
 . ןֶעמּוקָע גנַײרַא

 ןקיצ'מהרבַא ףרַאד רֶע יצ ,טנָערפִיג טָאה יז תעשּב ןּוא
 םִינּפ ןֶעצנַאג ןַײז רֶעֹּביִא לָכַײזמש רֶעד ןיֹוש ךִיז טָאה ,ןעּכָא

 טלָאװָעג טִינ קרַאטש ,ךִיז טכַאר ,טָאה רֶע . ןָעס זגָע גרֶעדנַא
 םינ שימ םָעֹד ףֹא דנֲעה יד טַאהָעג ןָענַיז ןיִא קרַאטש

 םָעד ףיֹוא טרָאפ רֵנָעה ץנַײז ןֶענֶעז ךָאד ןּוא ןָענֶעלּוצרֶעדנַאנופ
 יִעֹנ ןוא םיֹור קרַאטש ןָערָאװַעג זיִא רֶע . ןֶעסקַאװענסױא שִיט

 ; טרָעּפטנֶע
 ,ןַײנ אקוד ,ןַײנ 4 ן'קיצ םהרבַא ---
 ַא זיִא "אקוד, רֶעד זַא ,טלהיּפרָעד רֶע טָאה דלַאּב ןוא

 ןּוא ןֶערָעסֶעּברָעפ טלָאוװעג ,ןָעווִוג רֶעשַירַאנ ןּוא רֶעגְירָעּביִא
 : טגָאועג

 .רֶעפ ןִיּב ךיִא - . .ןעגנַאנָעגנַײרַא ױזַא טַאלג ןִיּב ךיִא ---
 ..י רחֹוכ ַא ןיּב ְךיִא .. . ןֶעגנַאנעגברוד ַײּב

 ףז םרָעטנָאלּפרעפ רֶע זַא ,טלהָיפָעג רֶע טָאה גְידנֶעדֲער
 טגרַאװס זַא ,םור קרַאטש זיִא רֶע זַא ,רהָעמ לָאמַא סָאװ
 טָאה יז .םהיִא ןֶענֶעג ןֶעסֶעוָעג ןיִא יז ןּוא ,ןלַאה ןַײז םהיֵא
 םהיִא ףיוא טקּוקֶעג ןּוא טרַאּפשֶעגנָא רנֲעה ָעדַײּב ףיֹוא ּפָאק םָעד
 םהיִא טָאה יז .טעוװַערָאהַעגנָא ףיז טָאה סָאװ , רניק ןַײלק ַא יו
 : טגָערפֶעג

 ? ןַאהרעּפ םִירחוס ליפ ןֶענֶעז לַאזקָאװ םִעד ףיֹוא ---
 טָאה רֶע } ןעננּולקֶעג ףלעמַאּפ ןוא לָיטש טָאה לֹוק רהיֵא
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 לַאוק ָאוו םורַא

 םָעֹּפְע ןופ יװ ,ךיז ןּוא ךַאז רֶעגַיטכַיװ ַא ןיִא טנַאמרֶעד ךִיז
 ; טּפַאחָע גפיוא

 ... םִירחֹוס יד ןופ רֶענייֵא ,סָאד טסַײה ,ךיִא ןִיּב ---
 : ןעקָארשרָעד ךִיז ןּוא וה רֶעטיצ ַא טָאה רֶע
 ןעלָעוס ,לַאקָאװ רֶעצנַאג רֶעד ןַעכַאל םָעֹו ןָעגרָאמ

 םָאװ , רַאפרָעד םרָעלקָעמ ןוא ןֶערָעגָגיסימָאק ,םִירחֹוט ָעלַא ןעבַאל
 םָעוו ןּוא ןױשרַאּפ רֶערְנֶעלֶעוקַא ןהָעטש םָעװ ַײז ןָעשִיווצ
 ןֶעכָארקָעג זיִא ןַײטשניּבור שּונַײּב --- רֶע  יֹוזַא וװ + ,ןָעלהֶעצרָעד
 , לֶעּבַײװ  ס'קיצ'מהרבַא ּוצ

 ; ןּוהטָעג ץפיז ַא דַײהרָעטכַארטרעּפ טָאה רֶע
 ,טוג ךױ טּבֶעל ןָעמֶעלַא טִינ ---
 ,ןְעּביֹוהֶעגּפיױא ךיז טָאה ּפָאק רהיֵא !ןהָעזֲעג טָאה רֶע

 קערש טִימ ַיװ ןוא ןֶעּביֹוהֶעגפיֹוא ךיז ןֶעּבָאה ןֶעגיֹוא ָערהיַא
 ; םִינּפ ןַײז ןיִא טקוקֶעגנַײרַא

 תַײּב ָאד ךז טּכָעל יו ,טלהָעצרֲעד ,טלהֶעצרֶעד ---
 . לַאוקָאװ

 יד טִימ םִינּפ רֶעלֶעקנּוד רהיִא ןֶעטֶעּבֶעג םהיִא ןֶעּבָאה'ס
 רֶעדִיװ ןיוש ,רַאפרֶעד רֶע טָאה }ןָעניֹוא ץפעימ ןּוא ָעגּולק
 ,טלהָעצרֶעד ןּוא לָאמ ַעטשרֶע סָאד יז טהָעז רֶע זַא , ןֶעסֶע גרָעפ
 : רֶעזָאלספלִיה ַא ןוא רֶעטנידִלֶעּב ַא יו

 ףיז טּבֶעל ןֶעמֶעלַא טִינ ...םה ...ןֶעמֶעלַא טִינ ---
 זַא יװ ,ךַײלג ןֶעהֲעטשרָעפ ָעלַא טִיִנ ! רקיע רֶעֹד ןּוא ,ךַײלג
 . ןְעּבֶעל ַײז

 ,ץקַאינויּפ ןָא , ןקָיצמחרבַא ןָא טנַאטרֶעד ףִיז טָאה רֶע
 ןֶעצנַאג םָענָעי ןָא , ןֶעצנָאװ ץסיורג יד טִימ רעגָאיסַימָאק םֶענֶעי ןָא
 , רדח ןעשליּבסנַאמ ןיִא טציִא טצִיז סָאװ םלוע

 טּבֲעל םִירוח יד ַיװ ?ָאד ןֶעמ טֹּכֶעל יֹזַא ַיװ ,טָע --
 ...דניה יד ַיװ ,ָאד ןָעמ

 רַאפ ?ןּוהטָעג לָעכַײמש ַא םִיצולּפ רֶע טָאה סָאװרַאּפ
 ריהמ ןיִא ןיֹוׁש טָאה ץְימָע סָאװ ,רַאּפרֶעד רָאג וצ ? סָארדרָעּפ
 4 ןֶעגנּולקֶענ

 עג רֶערעִיװ ןיוש רֶע זיִא רֹנָעבֶא ןָעטַײװצ םָעד ןיִא ןּוא



 ןָא סל ע גר עב .ד

 ןיוׁש ךַיז ןּוא רדח םֶענָעטכיולֶעּב םָעֹד ןיִא רהיִא ןֶעגֲעג ןָעסֶעז
 , גנירג ןּוא שִימַײה טלהָיפָעע

 יר ףיֹוא ,לַאזקָאװ םָעֹד ףיֹוא טגָאלקֶעג ךיז טָאה רָע =
 ; רחסמ םֶעד ףיֹוא ןּוא םִירחֹוס

 ןימ ַאזַא ןיוש זיִא םָאד 1 טהָעטשרָעּפ רהיִא = ,םִירהֹוכ ---
 ןַעׁשנֶעמ ַא רֶעהְירּפ ןֶעגרַאוורָעד ַײז . ..המוא ָעסּואימַא ,המוא
 ...ןֶעגרַאורָעד ַײז , תונמחר םֶהיִא ףיוא ַײז ןֶעָּאה םָעדכָאנ ןּוא
 .י.ךימ ,לשטל ,טָא

 ליװ רֶע זַא ,רֶע ;ָעגרָאװרָעד ּבלַאה ךיוא ןיֹוׁש זיִא רֶע
 טינ לָוװ רֶע זַא ןּוא . . םהיִא ןֶעמ טלָעדַיז ,םֶענָעי ןֶעלדִיז טִינ
 , םהיִא ןָעמ טגרַאװ ָאט ,םֶָענָעי ןָעגרַאװ

 .טקיקָעגנַײרַא םינּפ ןַײז ןיִא יז טָאה םָערָעטניִא ַאזַא טִימ
 ןַע גָעג ןָעסֶעזֶעג ןּוא טַאהָעג ןֶעגִינָעגרֲעפ הנושמ ַא ןּופרָעד טָאה רָע
 .טכַאנ רֶעֹד ףיוא םָעּכׁש ןִיֹּב רהיִא

 רַאפ סָאװ 1 7 טנָערּפ ןָעּבעל ַא ןָענָעװ ,ןָעּבָעל ַא ---
 רֶע .ןעּבָעֹל ׁשִירַאנַא ,ןָעּבֲעל םּואָימ ַא 1 ןַײז ָאד ןָעק ןֶעּבֶעל ַא
 ,ןָעלהָעצרָעד רהיֵא רֶע טָעװ םָא .ָץלֵא יװ ,ךיוא טֹּכָעַל ןַײלַא

 טינ טסַײװמ ןּוא ץטָאלּב ןיִא ָאד ךיז טעקסַאילּפ ןֶעמ  ױזַא יוז
 ץצִימֶע יז זָאל ,רחוס ַא ןֶעלעטשנָא ןֶעבּורּפ יז זָאל . סָאװ ּכעילּוצ
 , ץרחפמ רֶעדעַיװ ןוא ןעסַײרסױא ףיז רֶע טֶעוו ,ןעטלַאהרָעפ

 { ןֶעּבָעל ַאוַא רהיִא טלָעפֶעג
 ץטירד סָאד טשרֶע יז טהָעז רֶע , טִינ יז ןָאק רֶע ... יז ןּוא

 ,טהָעז רֶע ,ָאי יז רֶע ןעק ,קִירּוצ לֶיװ ןָעמ זַא רָאנ .. .לָאמ
 .ןָעמּוק טפרַאדָעּב טִינ לַאוקָאװ םּוצ טָאה יז :טהָעטשרָעּפ רֶע
 סָאװ ,ןָעׁשנָעמ ּוצ ןֶערֶעטנהָאנרָעד טפרַאדָעּב םִינ ךיז טָאה יז
 םתסה"|מ ...רֹלָענ רֶעַײז ןופ רָאנ ,ךַיז ןופ םינ ןעטכַארט
 . .+ ןַײלַא יז טהָעטשרֶעּפ

 לָאז קיצ'מהױבַא טִינ טסַאּפס ןַא טנַאמרֶעד ךִיז טָאה רֶע
 . טלָעטשֶענפיֹוא ךִיז ןוא ןֶעניפֶעג ָאד רֶערעִיװ טנַײה םהיִא

 טַײװ םִינ ָאד ,'םַײה ַא; ךיז ּוצ טציִא רֶע טהָעג טָא --
 ןַײלק ַא ןיִא סָאװ ,ל'ררח ןַײלק ַא ןיִא ,םַײה יד --- יז זיִא
 , + ,לַעּביטש ׁשרֶעיוּפ

 ןּוא טרָאד טגיל ;טכָענ ַעצנַאג טִינ רֶע טּפָאלש לָאמ ַא
 ֹזַא יװ טכַארמ רֶע . ..ןָענֶעז םירחוס יד םּואָימ ַיװ ,טכַארט



 לַאוקָאוו םֹּווַא

 ךיז ןּופ ןעפױלטנַא ּוצ יזַא יװ ,ןָעפױלטנַא ּוצ םירחוס !ד ןופ
 ...ןילַא

 טנהָאנ ַא ןיִא ָאד ץוגרָע רֶע טָאה ּבַײװַא ןּוא ---
 ,..ץפַאלש גיר'הנושמ ַא ןוא ָץנַירג ַא ,יז זיִא ענַײלק ַא } לָיטרֶעטש
 ןַײק ּוליּפַא רהיִא ,ןהָעזֲעג טִינ םישדח ַײרד ןיֹוש יז טָאה רֶע
 יז .טִינ סָאד טרהָירָעּב יז ןוא ,ןֶעּנעִירשעג טִינ ףעֶירּב
 ...טִינ סֶע טרהְורָעּב ּבַײװ סָאד 4 טהָעטשרָעפ

 טימ לַאזקָאװ רֶעד טרָיסֶערֶעטניִא טינ ןיֹוׁש םהיִא ןֶעּבָאה'ס = |
 ,סָאד טִינ טרָיסֶערָעטניִא טִינ ןיוש םהיֵא טָאה'ס . םירחֹוס יד
 יד --- יז סָאװ ,סָאד טִינ ,ןָעמּוקנָא רלַאּב ןָאק קַיצ'מהרבַא סָאװ
 ךילָעמַאּפ טָאה רֶע . םהיִא ןֶעגֶעוו טכַארט ,ָענֶעׁש ןּוא עטרֶעלקרָעפ
 רעד םִימ ןָעסָאגָעגנעמַאװצ יז ,םַײה ַא ףיז ּוצ טנַאּפשֶעג
 ; טכַארטָעג ןּוא שִינרעטסניּפ:טכַאנ רֶעקרַאטש

 ןַײק ּוליפַא רהיִא ,ןהָעזָעג טִינ יז ןָעטַאנָאמ ַײרד ---
 ,.. םִינ סָאד טרהָירעּב יז ןּוא ןֶעּנעַירשֶעג םִינ ףעֶירּב

 צ

 שרֶעּבַײװ.ןיד ןַײז ףיוא ץ'שּונַײּב טָאה רֶעגָידמֶערַאּב רֶעד ילָא
 ;טלהָעצרֶע לֹוק

 ןּוא טְלֶעטשֶעגּבָא סַאג ןיִא ךימ טָאה רֶע גוווש רֶעייֵא .--
 ןּוא ןעמסנעַיררָעּפ יד ןֶענֶעז יװ , םירחוס ןָעכַאמ םָאװ , טנָערּפָעג
 םִיוָעג םָאד ףרַאד ,יז םגָאז ,ְךיִא .סִיּפָע טנעֶידרֶעַפ רהיִא וצ
 .ןעסִיװ

 טגֶערפָעג םהיִא ַײּב יז טָאה ,סָאד טסַײה ,ֶעלַא ןֶענֶעוו
 זיִא םרהיִא טרָאװ סֶעֹדָעי ןיִא ןּוא ןוּבכשח טִימ ןוא לכש טימ
 : הנוּכ ץסִיוועג יד ןֶעווְעג ןֶעטלַאהָעּברֶעפ

 געט רֶע וַא ,ַיקַאמ םהיִא גָאז ןּוא לחומ ָעׁשֹז ַײז --
 ,טרָאד ןֶעצִיז

 ןוא ןעלכַײמשױצ טוּומֶעג ,שּונַײּב---רֶע טָאה ךָאד ןוא
 רֶעגיװש יד ןיִא אלימ .םורג ץרַאפ ןעקנַאדּבָא גירנֶעלבַײמש
 ןיוש םָאה רֶע זַא ,םִינ טש'רמולּכ טסַײװ ,ׁשֶינָעפֶעשֶעּב גָיררַיג ַא
 ;רֶעּביִא םהיִא טִיג ןּוא ןֶעסֶע גָעגפיױא ןֶענֶעמרָעפ ןַײז רלַאּב

 { םָעדייֵא ןַײמ םִיּפָע טרָאד רֶע טְנעֶידרֶעּפ ---
 סייד 4/ ---
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 יד ,רֶעניוש יד דרֶע רָעד ןיִא ףעיט רֶע טָאה לּכה-ףֹס
 ףיֹוא רָאג רֶע טוהט ָאט ,רֶע לֵיװ . ןעטסנעֶידרֶעפ יד טימ םירחוס
 .ףרָאד ַא ןיִא רמלמ ַא טרָעװ ןוא ַײּפשַא םָעלַא

 רדסּכ העש ָעכִילמֶע ןֶעגָעַװ תער:חסה ןּופ רֶע טָאה ךָאד
 טהָעררֶעגמּורַא לָאזקָאװ םַַײּב לעַיצ ַא ןהָא ךִיז 1 ןָעסִיּבֶעג לֶעגֶענ יד
 . רַיטרַאװק רֶעֹד ףיֹוא ךּורּב קִיציִא וצ ןֶעכָארקרֶעּפ ףֹוס םּוצ ןּוא
 ץלָאה ןופ סיֹוא טקַאה קיציִא יװ ,טְקּוקָעג גנַאל טָאה רֶע
 סָאװ ,םָעד ןֶעגָעוו ןוא ענַאל ןַײז ןֶעגֶעוו טכַארטַעג ןּוא לָעטִילש ַא
 לָאמ ַץלַא טשִיװ ,אמיחרו אליחדּב לעמַילש סָאד טקַאה קִיציִא
 טָאה םִעדכָאנ .רֶערעִיו טקַאה ,ןוא ןֶערֶעמש ם'נופ סַײװש םָעד
 רַאפ ן'קִיציִא ןּוהטָעג רהָיר ַא ,טלָעטשענּפיֹוא לָאמ ַא טִימ ךיז רֶע
 : טגָערפֶעג ןּוא סעצַײלּפ יד

 טָעוו טַאנָאמ ַא לָעּבּור 90 ,קִיציִא , רהיִא טרהעלק יו ---
 ? ןֶעּבֶעג ףרָאד ַא ןיִא רַימ ןָעמ

 .עגנַײױַא ץלָאה ןיִא קַאה יד לָאמטסנָעד טָאה קִיציִא ןּוא
 .ןָעפרָאװעג קִילּב ןְעמָערַאװ ָענדָאמ ַא םהיִא ףיֹוא ןּוא טקעמש
 . טקוקעג טִינ לָאמנַײק ךָאנ םהיִא ףיֹוא קִיציִא טָאה םָערַאװ ױזַא
 וא ,טלעטשֶעג ׁשֹוַא ןֶעניֹוא יד ןיִא םהיִא ךיז ןֶעגָאה ןֶערֶערמ
 ןּוא ןעמ יַאק םָער ּוצ --- םהיִא ּוצ ןּוהטָעַג הָיצ ַא טָאה ץרַאה סָאד
 ןּוא םזָאלעגּבָארַ ָּאק םֶָעֹד ןיוש טָאה סָאװ ,רּוחּב ןֶעגְיטּפערק
 , טקַאהְעג לעטילש סָאר רֶעדעיו ןיֹוׁש

 ? טצּונֲעג לָעטילש ץׁשרָעדניק טָאד טָא םהיִא טָאה סָאװ ּוצ
 .ןֶעגָערפ ּוצ יאדּכ ןֶעוויג טינ זיִא'ס

 גָאמַײּב-תבש רֶעגטסָארפןוא רֶעלעקנּוד ַא זיִא לָאטנייַא רָאנ
 רער ַײּב סָאװ ,לָעכַײמ םָענָעריֹורפרעּפ םַײּב ויִא רֶע .ָעוווג
 ם'ניִא זיִא קוציא יװ ,ןהָעזָעג ןּוא ןֶעגנַאנעגבריד ,"עקצַאקָארָאװ,
 םייח לָעכַײמ ץ'רֶעּביִא םּורַא טּפֶעלש ןוא טנַאּפשֶעגניַא לֶעטִי ילש
 .לָערעמ גָירהָאי 9 םָעסִילּוגרַאמ לֶעדנֶעמ

 .ןעקּוק וצ ענרָאמ ןעווְונ זיִא'ס
 וַא טסֶעּומשֶעג ּוליפַא ןיוׁש ןָעמ םָאה לַאקָאװ םַײּכ

 טנַאּפש רַאפרֶעד ןּוא ,ּבעִיל ןְקִיציִא טָאה לֶעדֲעמ םָעסִילּוגרַאמ
 ףז טָעּפַארד סָאװ ,ףרָאד ןָעטנהָאנ ם'ניִא טכַאנרַאפ ָעלַא רֶע
 .רעפנוא ןוא גומרַאנָעגײַא ףַאז יד זיִא ךָאד .גרָעּב יד ףיֹוא



 לא וק ָאוו םּורַא

 רֶעיֹוא ן'רָעטנוא יקַאט ךַיז ןֶעּנָאה םירחוס ;ןֶעווֶעג ךִילדנֲעטש
 : ןענַאטשרָעּפ טִינ ןּוא טצַארקֶעג

 ? ןַײז טּוׁשּפ יֹוזַא ךַאז יד לָאז ---
 םינּפ ןעש'יצירּפ ןַײז טימ ןַײלַא םִילּוגרַאמ לֶעדנֶעמ םייח---רֶע

 עשיצירּפ ץנַײז ןיִא רימּת ךָאד ויִא ןֶערֶעינַאמ ָעלֶעדיִא ןוא
 ָעלַא טימ לַאוקָאװ םִַײּב טסָעומשֶעג ,ןָעווֲעג טפעיטרעפ ןֶעקנַאדֶעג
 . טְקרֶעמֶעּב טינ ּוליּפַא ן'קיציִא ןּוא ןֶעטַאנגַאמ ָעדנָערהָאּפכרּוד

 ןעקוקיוצ ; קרַאטש ןֶעּביֹוהֶעגנָא ךִיז ןָא טסלָאמֶעד ןופ טָאה רֶע
 : ןֶערהֶעלק ןייַא ןיִא ןֶעטלַאהָעג רדסּכ געט ָעכִילטֶע ןּוא ץקִיציִא .ּוצ

 רֶענֶעש ַא ןּוא רָעטדנּוזֶעג ַא ,לשמל ,קִיציִא זיִא טָא --
 וא ,טשינ לָאמנַײק רֶע טסַײװ םירוסי ןַײק ןופ ןּוא  ,רּוחּב
 ּואוו , טלָעוװ רֶעגְידרִיוװקרָעמ ַא יא , ,ץנרע רע זיִא טפעימרעפ
 םימ רֶע טָאה ןֶעֹּבֶעל סָאד ןוא ,ָאטשִינ ןֶענֶעו םירחֹוס ןַײק
 םינ רֶע ףרַאד רֹלָעג ןַײק ןוא 0 ןכעל עגוטרַאנָעגייא
 ּעיל ןּוא ץרָא ךרד םהיִא רַאּפ םירחֹוס יקַאט ןעּבָאה ּונ , ןֶעּבָאה
 עטציירקעג טָאה סָאװ ,לֶעדֲעמ  גורהָאפ .םעסולונראמ םהיִא טָאה
 סָאומֶע ןעלבַײמש סָאװ . ןֶעגיֹוא עיולב:לעמיח ןּוא רָאה עדנָאלּב
 טּפַאשנָערַײל ,דַײרּפ רֶערלִיוװ ַאוַא טִימ םהיִא ףיֹוא ןעקוק ןוא ּוצ
 ? ׁשונַײּב ,רֶע ןּוא . ןֶעגְינֶעגרֶעּפ ןּוא

 גירָערינ עצרַאװש ןֶעקַאּב ןוא ם'נַײלק ַא םינּפ ַא טָאה רֶע
 ןּוא ץנַײלק ןֶעגיֹוא ןּוא ןֶעגְוכְיצִיּפש ַא זָאנ ַא ןּוא רָאה ָענֶעריושְעגּוצ
 ןֶעגיֹוא יד ןֶעגֶעמ .ןָעטַײװ ןּופ רִימּת ןעטכיֹוק סָאװ , עצרַאװש
 ,ןעלבַײמש ּוצ ןְעּביֹוהנֶא ַײז ןָעוומ  ,ןענַײװ על קרַאמש יו
 .ַױז ּוצ טלֶעכַײמש רֶעצִימיִא ןֶעוו

 טוהט סָאװ ,ץלָעשנעמ ןַײלק ַא זיִא ןַײלַא .רֶע םורָאװ ----
 ,ּבַײװ רֶעפַאלש ןו ןּוא רָעסואימ ַא טימ ךיז טדנִיּברֲעּפ ,ןָעטַײקשִירַאנ
 ַא ןֶערֲעגלַאװ ףיז לָאז רָע ידּכ ,ןעכַאל ןָעלָאז ןעשנעמ ידּב
 טנעִיררָעּפ רֶע םּורָאװ } לַאזקָאװ ם'ַײּב רֶעמַאזנײַא ַא ןּוא רֶעגְירֶעּביִא
 :רָעגיוש רֶעֹד ןופ םּורגַא ּפֶא טמהָענ ןוא טשִינ דֹלֶעג ןַײק
 םָעװ סָאװ ןּוא ?'םָעדייַא ןַײמ ,םִיּפָע טרָאד רֶע טנעִידרעּפ,
 ? ףֹוס רֶעֹד ןַײז

 טָאה קַיצ'מהרבַא ןֶעװ ,טנַעמָאמ םֶעֹד טִיהְעג טָאה רֶע
 ןוא , טלעִיּפשעג ןָעטרָאק ןיִא לַאזקָאװ םֶעד ףיֹוא םירחוס יד טִימ
 רע טָאה סָאװ . טהָערדעגמורַא רַאּואוורֶעזער ןֶעַּבֶענ טסלָאמָעד ךִיז
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 ףיז רָע טָאה ןָערַאלק טימ --- רהיִא םִימ !טפרַארֶעּב טרָאד
 ןּופרָעד םהיִֵא טָעװ דֹלֲעְנ !סםָאװ ּבעילּוצ {טלָאװָעג ןהָעז
 ? ןֶעמיקסיֹורַא

 טימ ןָעדָער ןּוא ןְעווֲעג גודָעמּואיגידָארומ = רֶעּבֶא זיִא'ס
 םָעֹד ףיוא זיִא שנעמ ןַײק ןוא טלָאװָעג יז טָאה ןעשנֶעמ ַא
 יעקצַאקָאדָאוו, רֶעֹד ַײּב טָאה סָאװ ,ןֶעקיציִא ץּוח ,ןָעווָעג לַאזקָאװ
 גירהָאי:19 סָעסִילּוגרַאמ לָעטַילש ןֶעשרֶעדניק םָעֹד ףיֹוא ץִוגרָע
 טִימ ןָעּבָאה סָאװ ,םִירחוס ַענֶעי ץוח ןוא טּפעלשענמּוא לֶערֲעמ
 --- םֶהיִא ןּופ טכַאלָעג ןּוא טלעִיּפשעג ןָעטרָאק ןיִא ן'קיצ'מהרבַא
 ץפַאלש גיר'הנשמ ,עץסואימ ןַײז םנַײפ טָאה סָאװ ,ן'שּונַײּב
 ,דֹלָעג טַײרג טסֶע ןוא לַאקָאװ םַײּב ףיז טרָעגלַאװ ,ּבַײװ
 טלֶעטשֶעגּבָא םֶהיִא ,ןֶעגנַאגָעגברּוד םהיִא ַײּברֶעּפ יז ןיִא לָאמַא
 : ןֶעטֶעּבֶעג ווא

 ,זנוא וצ ןַײרַא טמוק ---
 :רָעד . טַאהָעג ארֹומ ץ'צִימָע רַאפ ,םיוא טזַײװ ,טָאה יז

 :ןֶעווָיִג ףיסֹומ גידנָעטש יז טָאה רַאפ
 ... גְירעמּוא יֹוזַא ךָאד זיִא'ס ---
 םיַײּב רהיִא ןֶענָעג ןֶעמֶעוָעג ,ןָעגנַאגָעגנַײרַא זיִא רֶע ןּוא

 םִימ טדֶערֶעג טַײצ ץצנַאג יד ןּוא ַײהמ ןָעקגּורטעג םָאזגנַאל ,שימ
 ;ןעגידגַיז ַא ןּוא ןעזָאלּפלַיה ַא ןּופ לוק ןֶעליטש ןָעכַאװש ַא

 לָאמ ָעְנירֶעהְירְּפ סָאד רהיִא רַאפ רשּפָא רֶע טָאה --
 ןַײק םֶהיִא ףיֹוא יז לָאז ,םדָערֲעג םֹגְירְעּביִא  סָאװ:סִיּפָע
 יז ...ןָעגַײװש ּוצ רֶעװׁש זיִאס ...ןֶעּבָאה םִינ לָעּניִארָעּפ
 לָאמַא יקַאמ ךיז ןָעמ טּפַאח ,ּונ . ..ןהָעטשרָעּפ ןַײלַא ףרַאד
 ,סיֹורַא טרָאװ גָירֶעּביִא ַא טִימ

 "םּומש ַא טַימ םֶהיִא ףיוא טקּוקֲעג טָאה יז סָאװ רַאּפרֶעד
 קרַאטש ַא ןופ טַײקמַאזקרֶעמפיֹוא רֶעד טימ ןּוא ,קִילּב ןֶעכילדנַײרּפ
 ?םיֹורַא טָאה רֶע סָאװ ,םרָאװ סֶעדָעי טרֶעהֶעגנייֵא ךיז ןעטנהָאנ
 לֶימׁש ןוא טָעדּונָעג ליטש סנַײז ץרַאה סָאד טָאה ,טדָערֶעג
 סָאװ , ץקיצ םהרּבַא ןֶעגָידנָעלבַײמש ןּוא ןָעטַאז םָעֹד ןָעווֲעג אנקמ
 ףָאנ לעבַײמש ןּוא גנירג גוא ךִילָעמַאּפ םָעלַא ןֶעּכֶעַל ןופ טמהָענ
 ןֶעליוּפ ןּוא ןֶעשַאז ןֶעּבלֶעו םָעֹד ןּוא ןייֵא טימ ּוצ השעמ תעשּב
 ! ןֶעסיוװ :יקַאמ יז לָאז . לָעכַײמש

 לָעּביִארֲעּפ םֶהיִא ףױא לָאז יז ןַא ,םִינ ליװ רֶע



 יד , בַײװ סָאד לֶעּביִארֶעַפ םהיִא ףיֹוא ןיוש ןָעּבָאה'ס ,. . ןָעּבָאה
 םהיִא ןּופ ץ'קזוח ,ןֶעטָעּפש , טנַײּפ ןיֹוש םהיִא ןֶעּבָאה'ס } רֶעגָוווש
 ןַעּבַײלּב שטָאח זָאל ָאט . ,. יז זָאל ָאט ,ןָערָענָאיסִימָאק , םִירחוס
 ...האנׂש ןהֶא םהיִא ןֶעגָעוו ןֶערעלק לָאז סָאװ ,ׁשנָעמ ןייֵא

 :טכַארט ַא טוהמ רֶע ,ךַיז טנַאמרָעד רֶע ,  ךָאד ןּוא ---
 ןיֹוש זיִא'ס ,טַאהָעג בעיל לָאמַא םהיִא ךָאד ןֶעּבָאה ןָעשנָעמ
 :עג סָאד ויא ךָאד רֶעֹּבֶא ,גנַאל רהָעז ,ןָעווֲעג גנַאל םִיווֶעג
 ןַעּבָאה סָאװ ,ןָעגיֹוא ס'ניּבר םָעד ַיװ ,טְקנֶעדֶעג רֶע ןּוא ...ןָעוו
 ןֶעַּבָאה ,םֶקּוקֲעג ןרָאצ ןּוא האנׂש טַימ רניק ןֶעדָעי ּוצ
 ,טקיקֲעגנַײרַא לָעכַײמש ןָעבַײװ ַא טימ ןָענֹוא ָץנַײז ןיִא
 טקנַארָעגּבָא םהיִא ןּוא קנּואװ ןָעכילדנַײרּפ ַא טימ םָעלגֶעג םהיִא
 :רעפ גוטכַיר ןּוא םונ הרֹוּת ןַײז טָאה רֶע סָאװ ,רַאפרָעד
 זײרג טיט ןָעדּי ַעטלַא ...רֶע טְקנֶעדֶעג ךָאנ ןּוא . ןָענַאטש
 ,םהיִא םימ ךַז ןָעּבָאה רֶע'טִינּפ ץגיטכִיל ןוא דרֶעֹּב ָעיֹורג
 ...רָע טקנָערעג ךָאנ נוא . . . ןֶעווְיְג חמשמ ,ןָעסיֹורג ַא טִימ יז
 רָענַײרנּוא ,רֶעזַײּב ַא --- לָעְקִינייֵא רָעֹד ןרהא השמ ,רּוי רֶעטלַא ַא
 ןוא ּבַײװ םַײקניסטכעלש ןּופ טָאה רֶע ... רֶענִידנֶעמסּוה ןּוא
 :ענ טשינ ךַאז ןַײק ןיִא ןוא ןָעּנעירמרָעפ ךיז ןופ רֶעדְגַיק
 :סיוא טשִינ טרָאװ ןַײק שנֲעמ ןַײק טימ טָאה רֶע ..!טביולג

 ףעומ יװ טלהָעצרָעד ,ןֶעגַיצנייֵא םָעֹד , םהיֵא רָאנ ןּוא טדֶערֶע
 ...דנַײּפ ןעשנעמ יד טָאה רֶע קרַאטש ןוא

 עג רֶעסױורג ַא ויִא רֶע ןָעװ , רֶעמֶעַּפש ןליפַא ןּוא ----
 ,טָע . . . ןֶערהָאפֲעג טסַאגוצ הֹלּכ רֶעטשרֶע רֶעד ּוצ ןוא ןֶעוו
 ּוצ טנַאסָערֶעטניִא םִינ רשּפָא רהיֵא זיִא'ס . .. ְךיׁש זיִא סָאװ
 .ןֶעדֶער טִינ םָעד ןֶעגָעוו רֶעסֶעַּב רֶע םעוו ,ןֶערָעה

 םיור סָאװמֶע זיִא ןּוא טמָעשרָעּפ סָאװטֶע ףיז טָאה יז
 , ןֶערָאװָעג

 זיִא'ס זַא ,ןָערהָעלק רָאג ,שּונַײּב , רֶע לָאז סָאװ ךָאנ ---
 ױ וַא ,ןָעסִיֹװ ףרַאד רֶע ? ןֶערֶעה ּוצ טנַאטערֶעטניִא םִינ רהיִא
 .םהיֵא יז טהָעטשרֶעּפ גימכיר יֹזַא ...םהיִא םהָעטשרָעּפ
 :רֶעד םהיִא יז טֶעװ טֶָא ,םהיִא טִימ ןָעמַאזוצ רשּפָא םלהִיפ יז
 םהיִא ןֶענֶעװ טָאה ז ...יַאדּכ טִינ ּוליפַא זיִא'ס ..  .ןְעלהֶעצ
 ןֶעגירעהְירפ ַא ןיִא ףיֹוא ןּוא דנֲעבֶא םֶענָעי ןיִא טכַארמֶעג
 יװ טרֶעהָעג , ּבוטש ןיִא ןַײלַא ָענייֵא ןָעסֶעזֶעג זיִא יז .רנָעבֶא



 ןָא ס לע גר עב .ד

 טסַײר טנַיו רֶעד יו ןּוא ךִילעמַאּפ ןּוא לימש טּפַאלק רֶענַײז רֶעד
 רָאנ + . .גִיטֲעמּוא קרַאמש ןָעווֶעג אט וי ןערָאל-נעםיורד יד
 ױזַא ךָאד טָאה רֶע --- רֶע .ןָעגָאז טלָאװֲעג יז טָאה סָאד םִינ
 , טּכֶעלֶעגְרֶעּביִא לעָיפ

 ןַײק רֶע טָאה סָאװ +קָעװַא ןיוש טהָעג רֶע ,סָאװ ---
 -הרמ ןּוא ץגיר'בשוח ץמלַאק ,ןֶעדנֶעבָא עגנַאל ץבלָעזַא 3 טַײצ
 ךָאד טהָענ רֶע !:רקיע רָעֹד ןּוא . .. ץנודמרוטש-גורהרוחש
 ןעשְרֶעיֹוּפ ןיִא ,םהיִא ַײּב יו רֶעסעּב .ןַײרַא ןֶעטלָעז רהָעז
 :עגנַא טִינ םהיִא זיִא רֹׁשֹפֶא רָאנ ... םִיווֲעג ךָאד זיִא לֶעגַימש
 .י+ןָעגָאסױא סָאד גָעמ רֶע ?ןָעציז ּוצ רהיִא םִימ םֶהָענ
 , םיֹוא םָינ טכַאמ'ס

 טרֶעװ קיצ'מהרבַא ּואװ ,רׁשֹּפָא רֶע טסַײװ וצ = ןּוא ---
 ,לָאװ םיַײּב םִיווֶעג זיִא רֶע 1 ןָעלַאּפרֶעּפ דנֲעבֶָא ָעלַא סָאד
 , ןֶעטרָאק ןיִא טכֶענ עצנַאג טרָאד טלעִיּפש רָע זַא ,טגָאז'מ
 .ןֶעסִיװ םִיווֲעג סָאד ףרַאד רֶע  תמָא סָאד זיִא

 טלָאװֶעג ךאז עגיטכִיװ ַא רָאג ןֶעגָעוו יז טָאה ךָאנ נּוא ---
 עוו םִיווָעג . . . טציִא ךיז םלייֵא רֶע רָאנ ,ץסעימש םהיִא טִימ
 םָעד ןֶענעװ םהיֵא טימ ךָאנ יז טָעוו , ןעמוקנַײרַא גָעט יד רֶע
 .טכַאנ ץמּונ ַא ,טכַאנ עטּונַא , ןֶעסֶעּומש

 םָענֶעזָאלעגּבָארַאנַא טימ ,ךילָעמַאּפ ןֶעגנַאגָעג זיִא רֶע
 :הָענ טפרַאדָענ ,סָאד טסַײה ,רֶע טָאה, : טכַארטעג ןוא ּפָאק
 .לֶעוװ ,עכולנִירג ןּוא ץגיר'הנושמ ענרעצליה יד , ןעקמורפ ןָעמ
 ,רֶעוָעלִג ןּוא רָעלֲעמ יד ץוח ,ןָא טשִינ ךַאז ןַײק טהָעג'ס רֶעכ
 , ןֶערַאלק --- קִיצ'מהרבַא ןּוא ,ןָעכָערּב ןייֵא ןיִא טלַאה יז סָאװ
 '...ןּוא ןְעניֹוא עגּולק טָאה ָעְכלֶעוו

 ַא םהיִא טָאה יז זַא ,ןעמ טגָאז לַאקָאװ םַײּב ןּוא
 .וֲעּבֶעגֶעג ןרנ ןֶעשּבִיה

 *. ..ןָעמ טנָאז ,ךיִא ןוא
 רהיִא םִימ רֶע טלָאװ ,טַאהָעג ּבַײװ ַאזַא רֶע םלָאװ ,טָע,

 טרֶעהָעגנייַא ךַיז ,רדה ןָעמירַאװ םָענַײלק ַא ןיִא ןֶעסֶעזֶעג טציִא
 ןּוא ןֶעדָאלעסױרד יד ןרָאצ טימ טסַײר דניװמרּומש רֶעֹד יו
 ַאזַא  ןיִא ןַײלַא רֶענייֵא לָאמַא זיִא רֶע יו ,טלהָעצרֶעד רהיִא
 ן'כרּוד ןֶעגנַאגָעגברּור ,ןֶעגנַאנָעג רדח ם'נופ דנֲעבָא ןֶעגַירמרוטש
 :ץטסניּפ רֶעד ןיִא !װ ,טרָעהָעג ןּוא לָעסֶעג:שרדמ תיּב ןָעלָאמש



 *ַאוק ָאוו םֹורַא

 :לעמִירד ַא ןיִא ךִילָעמַאּפ ץִימָע טּפַאלק להוׁש רֶעׁשרֶעּבַײװ רֶעֹר
 רַאפ יװ ,טהָעצרֶעד רֹּהיִא רֶע טלָאװ ךָאנ ןּוא .ּבוׁש רֶענִיד
 -תיּב םָעֹר ףיֹוא טכַאנַײּב ןַײלַא רֶענייֵא לָאמַא רֶע זיִא . ּפָאק 3
 י,טכַארטֶעג טִינ רֹלָענ ןָענָעו טציִא טלָאװ רֶע . . . ןֶעווָענ םלֹוע

 צ1

 ןֶעּכָאה ןֶעענש ַעלֶעקנּור זַײװרֶעטרָע ָענֶעטָארטֶעגנייַא טרַאה
 ןעטלַאהָעּב יז ןּוא טקֶערֶעגנייֵא ררָע עטרֶעּוילנרָעפ יד ןיֹוׁש
 לַאוקָאװ םּורַא סָאװ .גרָעּב יד ףיֹוא .ןָעגיֹוא ָץְכילשנֶעט ןופ
 ןוא רֶעדלֶעפ ַעגינרֶעּב יד ףױא ,ןֶעגָעלֶעג ןָקָענֶש יר ןֶענַעז
 עמַאניא א זַײװנעטַײצ ףיז טָאה'ס ןיהּואװ ,ןָעלָאמ עמַאזנייַא
 ַא ןָערױלרָעּפ טרָאד ןוא טזָאלעגָארַא רהּופ עש'הלגע-לעּב
 ַא לֶעֹּבֲענַא . קָאלג םֶענָעשֶעמ ןעמלַא'נַא ןופ גנולק ןֶעגָירָעטְיצ
 ענֶערֶעיֹורְפֶעגְנָא ןוא , טַײרּפשרעּפ רִיוִצ ןיִא ךיז טָאה רֶעיֹורג:זַײרג
 ןוא ןֶעגיֹוּבֶע גנייַא ,עקצַעטלַא יװ , םהיִא ןַיא ךיז ןעּבָאה רֶעמיֹוּב
 , ררֶע רֶעד ּוצ ןֶעניֹוצעג ףיז טַײקרֶעוװש רֶעצנַאג רֶעַײז טימ

 ןעפעימ ם'ניִא רֶעטצלָעּפֶעגנָא'נַא ןֶעסֶעוָעג ןיִא  ׁשּונײּב
 ,הלגעילעּב רעד יװ ,ןהָעזָעג ןּוא , ןעטילש ןעש'הלגע-לעּב
 ליומ סָאד םלַאה ,טהָערדָענסױא םהיִא ּוצ ּפָאק םָעד טָאה סָאװ
 ,טצֶעזֲעג לױמ םָעד ןופ טָאה ָערַאּפ ָץנָערעֶילָאקיױלּב ַא . ןֶעפָא
 יםיֹורַא טרָאד ןופ לָאמטּפָא יז ןֶעּבָאה ָענֶעטִירֶעגּבָא רֶעטרֶעוו
 טִינ ןּוא ןֶעריֹורּפָעגּוצ ךיז םהיִא ּוצ גַידנעהְילּפּוצ ,ןּוא טּפַאחֶעג
 . ןָערָאװָעג

 טשרֶע ...רַאנ ןַײק רָאג ...לָעֹרד :נָאמ רָעֹד טָא --
 יד ףיֹוא ךיז . .  ןיוש ןּוא ...םצֶעזֶעגֹנָא רהָאי ַא טימ  קִירוצ
 ןֶעגֶעג ץינָערטעס . . .ןיִא ףיז ּבּוטש ַא .. .טּפַאהָעגּפױרַא סִיפ
 קִירּבַאּפ-רֶעקּוצ ןיִא ןּוא . . ,ףיֹוה ַא . . .טֶעיֹוּבֲעגסיוא טסָאּפ רָעד
 ּבֶא ףַארג םַײּב להימ יד ...ןַערָאװֶעג ןקסע'נַא רֶעדעִיװ ןיֹוׁש
 ! הָאיװ . .. דוי ַא ןַיּב ףיִא יװ ,רַאנ ןַײק רָאג ..,ןָעגנּודָעג

 ,טציִא ךָאד רֶע טרהָאּפ לָערד :ײנָאמ ןֶעּבלֶעז םָעד ּוצ טָא
 טכַא ףיוא ןָעלסקָעװ ענַײז םהיִא רֶע טָאה ןָערהָאי ַא רַאּפ טׁשרֶע
 םהיִא ןֶעוו ,טציִא ןּוא טרהָעקָעגמּוא 200 רַאּפ לֶעּבּור טרָעדנּוה
 םָעוו רשפָא ,םּוג יֹוזַא טהָעג ןינָאמ ןּוא ןֶעטְסֶעּבמַא טשִינ טהָעג
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 .רָעה-טּונ יד ןופ טִינ ּולְופַא זיִא !נָאמ .ןָעּבֶעג םָעֹּפָע םהיִא רֶע
 ולּיפַא ויִא תונעמ טימ םהיִא ּוצ טציִא ןָערהָאּפ ןּוא .. .ָעגָוצ
 ילעּב רעד ...טסַײװ רֶעֹװ ...רשּפָא רָאנ ,היזּב היחמַא
 .י . ןָעלהָעצרָעד טינ לַאזקָאװ םַײּב שטָא לָאז פִיל המלש הלנע

 ךִילָעמַאּפ ןּוא רֶעקָעלג יד ןָעגנּולקֶעג שִינָאטָאנָאמ ןֶעּבָאה'ס
 ַא טימ הׂשעמ ַא } השעמ ץגנַאל ָץנְורָעיורט ןייֵא ץלַא טלהָעצרֶעד
 .יּבעֹנַא ףז םטהָיצ'ס ּואו ,לָעקנַיוו-טלֶעוו ןֶעפרָאװרָעּפ , טַײװ
 :םירד סָאװ ,גרָעּבִעֶענֹׁש ָץבֹוה טימ הׂשֲעמ ַא ,רֶעטנַיװ רֶענ
 םִינ לָאמנַײק ךיז ןעּפַאח ןוא ןֶעלֹּבֶענ ָעְיּבָע רֶעטנּוא טרָאד ןָעל
 , ףיֹוא

 ינייֵא םָערַאװ ןּוא ָעטצלֶעּפֶעגנָא ךיז ןֶעּבָאה טרָאד ןּוא ָאד
 זַא ,טלהִיּפָעג טינ יװ ןֶעּבָאה ַײז .טנֶעגֶענֶעּב םיִאּורְּב ָעטלִיהֶעג
 ןֶעמֶערּב ןוא ררֶעֹּב ַערֶעַײז ףיוא ןיוש טגול טסָאר רֶעסַײװ רֶעד
 ַײז ּוצ טָאה 'ךיז טיה, ,גָידנֶעהֶעג טלָעמִירדֶעג ץלַא ךָאנ ןּוא
 לוק ןַײז טָאה .ןְעַירׁשָעג הלנע לעּב רֶעֹד םַײצ ּוצ םַײצ ןופ
 :רֶעַפ רשע ןיִא ,טכַײרגרַעד טִינ ןֶערֶעיוא ָץרֶעַײז ּוצ רֶעּבָא
 הלגע לעּב םיַײּב ןעּבעולּבַעג ןֶעגנָעה ןּוא ןָערָאווָעג טרעוול
 , זָאנ ץ'רֶעטנּוא

 ןֶעטַײרּב םֶעֹנָעי ןופ ַעּוּמִׁש םָעד ףיֹוא ,טַײװ  ,טַײװ ןּוא
 סיורג, ןּופ םִינמיס ןיוש ךיז ןֶעּבָאה , טנָאװרָאה םַײּב סָאװ ,גרַאּב
 ןּוא רֶעכיֹוה ַא רהָעז רֶעהָירפ . ןָעּביֹוהָעגנָא ןֶעוַיווָעּב ּוצ "ץִינָערטַעס
 ם'ניִא ףעימ ןייֵא ךִיז טכעטש סָאװ ,ןָעמיוק רֶעטְרֶעיֹומֲענ רֶעכַײלג
 .רָעפ ןּוא עמַאזנייַא'נַא ןופ ץַיּפש רָעּפרַאש ַא םָעדכָאנ .לָעּבָעג
 יביה ץנַאג ַא טִימ ףַארגֶעלעמ  ם'נופ םעּפולס ,ַעכרִיִק עטרהָעלק
 , רָעכָער ָעסַײװיֶעענש ָעגְירֶערְיג ןּופ דלעפ םָעש

 םהיֵא טָאה ןהָעצטכַא רהָאי ַא ןּופ לֶעדֶעמ ַא ס'לָערד :ינָאמ
 ! טגָאוָעג ןוא טנֶעגֶענֶעַּב רָאדַירָאק ןרָעטסניּפ-ּבלַאה ןיִא

 ןופ } קִירּבַאפ רֶעקּוצ ןיִא טציִא ןיִא עטַאט רֶעֹד --
 טעװ םַײה ַא ןּוא ןָערהָאּפוצ להִימ ןיִא םִיווֲעג רֶע טָעוװו טרָאד
 .ןעמּוק טכַאנַײּב טשרֶע רֶע

 םִיווֶעג םהיֵא זיִא'ס זַא ,ןֶערֶעפטנֶע טרהָעלְקֶעג טָאה רֶע
 יװַא ןוא ָאד ןױש זיִא רֶע זַא ךָאד רָאנ ןָעטרַאװ ּוצ רֶעווׁש

 יז 084 היד



 לַאוק ָאוו טול ַא

 ַא טּפַאהָעגסױרַא טְכִירָעגנוא םהיִא  ַײּב רֶעֹּבֶא ךיז טָאה ...ַיו
 ךַײלַא ןוא . זָאנ ן'כרוד לָעכ ײמש ַא םִימ  "ונ, רֶעגִיר'אתית אביהמ

 ץרַאה סָאד יח ,טלהְיפֲעג א ןָעװֲעג םיֹור ןיֹוש רֶע ויִא
 ; ךיז טגְירַילעּב

 עג לָעבַײמש סָאד טָאה סָאװ:וצ ןּוא "ּונ, ַא רַאפ סָאװ ---
 ןּוא םהִא ןֶעגֶעג ןֶענַאטשֶעג רֶעּבֶא ךָאנ ןיִא לֶערעמ סָאד 1 טצונ
 ; ט'רזהָע גרֶעּביִא

 . ןֶעמּוק םַײה ַא טכַאנַײּב טשרֶע , סָאר טמַײה , רֶע טָעוו ---
 ,רֶעהַא טָא ןהָעגנַײרַא טנֶעק רהיִא

 ןַײלַא ןוא טנָעכֶעֶעג ררח:טַײז ַא ןּופ ריהט יד םהיִא םָאה יז
 . ןֶערָאװֶעג םלענ דנִיוושעג ץיגרָע

 : טכַארטֶעג טָאה רֶע
 םלָאװ , רֶעה ַא ןַײרַא טציִא םמוק ְךּורְּב קִיציִא ןֶעוו ---

 :עגקֶעװַא רנִיושֶעג יֹוזַא טינ םהיִא ןופ םִיווָעג לָירֲעמ סָאד טָא
 עכלָעזַא טַימ טינ םֶהיִא ףיוא יז טלָאװ טקּוקָענ ןוא ,ןָעפָאל
 גָאז נוא תונעמ ןַײק ךַאמ ,רָעכַיג ,ונ, !ןָעגָאז סָאװ ,ןֶעגיֹוא
 *? ןעטרַאװסיוא יצ ןהָענקָעװַא  .וטסלִיװ סָאװ

 : טקיקֶעגמורַא ךיז ןּוא טְצֶעזָעגּוצ ףיז טָאה רֶע
 .ּבַײרש רָענרָאמַארמ ַא ,םָענְוּבַאק רֶעטלֶעּבֶעמֶעגסיֹוא ןֶעש ַא

 רֶעד ןיִא ָעלֶעדַײװ סָאד טלַאה סָאװ ,"קיסּפָאמ, ַא טַימ גַײצַענ
 רֶעדלִיּב --- רנָעוװ יד ףיֹוא , ןֶעכַאמ ּוצ הפינח ַא ףיֹוא טַײרג , ךיֹוה
 רֶׁשֹפֶא זיִא ןעצגַאנגיִא סָאד .ןעמַאר ָעטְלִיגֶענּבָא ָעטַײרּב טימ
 ךָאד ןּוא ? טסַײװ רֶעוװ . ..ןְעוָאװֲעג טּפיֹוקעג דֹלָעג ןַײז רַאֿפ
 ףיז ארומ טָאה ןּוא םדמֲערפ ןֶעּבֶענ יו ,םָעֹד ןֶעּבֶענ רֶע טצַיז
 , םָעד ּוצ ןֶערהִירּוצ

 סֶעלעטס ָעטלָאמָעג יד טימ טסּבלֶעז ּבוטש יד ןּוא -
 ןַעשּביה ַא ,ןָערָאװֲעג טעיוּבֲעג רלֶעג ןַײז רַאפ ףיֹוא רשּפָא זיִא
 , רהיִא ןיִא תוחפל ךָאד רֶע טָאה קלה

 ןפיוא ןָערַאּפשוצ ךִיִז ןוהמ בורּפ ַא רָאנ רֶע זָאל ןּוא ---
 עּפַאנַאק רֶעֹר ףיֹוא ןּוהט רֶעגלַאװ ַא ,לשמל ,ךיז רֶע זָאל ,שִיט
 ...םִיּפ ץנַײז רהיִא ףיֹוא ןָעּפעלשפױרַא ןּוא

 ָענֶערעַישרֶעפ טרֶעהֶעג ךיז ןֶעּבָאה רדח ןָעטַײװצ ם'נופ
 ַא ןוא ןָעסָאנָעגנָעמַאווצ ןַײװנעמַײצ ךיז ןָעּכָאה םָאװ ,תולוק
 , טרהָיּפָענ המחלמ
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 עג םָאװ םִיּפֶע רַאפ טרָאד ךיז ןָעּכָאה ףילדעמ ָץכִילמֶע
 :ָארג ַא .ןָעוועג אממסמ סָאד זיִא געירק ָעגירלבׂש ַא . טנעירק

 ,לֶערֶעמ ַא טלִיטשֶענניֵא םרָאד טָאה ליק רֶעשלַיּבסנַאמ רֶעֹּב
 ּוצ ןוא לָע'כלֹוק ףיוה ןּוא לֶעדָע'נַא רהָעְו טָאהָעג טָאה סָאװ
 :ןֶעבָעגָעג ןהָעטשרָעפ

 רֶע .ּבלָעועגַא טָאה ָץַאמ רהיֵא ,לשטל ,טָא --
 ןוא .ּפָאק 10 הרוחס ןישרַא רֶעדֲעי ַײּב ,לשמל ,טנעִידרָעּפ
 טמוק ,טַײּברַאענסױוא טִינ ןַײלַא הרוחס יד טָאה רֶע יװ יֹזַא
 טסַײה סָאד ,םרָעטַײּברַא םִעד ןֶענֶעַז ,ּפָאק 10 יר זַא ,םיֹוא
 , ןוּבשח עטר א ףיוא טֹּבֲעַל רָע זַא

 גָירהָאי-ןהָעצטכַא ם'לָערד טּפַאהָעגסױֹורַא רֹלַאּב ךיז טָאה
 : ןֶעטלַאהָעגרָעטנּוא םהיא ןּוא לָעדעמ

 , גוטביר .,םִיוועג ---
 :רעפ רֶעד וצ ןָעגנַאנָעגּוצ רֶעגניפ ץַיּפש יד ףיֹוא זיִא רֶע

 יּוצ ןוא טְרהִיפֲעג רדח םֶענָעַי ןיִא טָאה סָאװ , ריהט רָעטכַאמ
 , רֶעיֹוא םָעד ןֶעגיוגָעג

 זיִא ,טרֶעהֶעג רֶעדעַיװ ףיז טָאה לֹוק רַעשלַיּבסנַאמ רעד
 עטרעדורעגפױא יד טנְוהּורֲעּב ןּוא ךילָעמַאּפ ןֶעסָאנעצ ךיו
 ; רֶעצרֶעה הָלׁשְלֶערֲעמ

 ...ןָעֹּכֶעג לשמַא ךייֵא ךיִא לָעוװ טָא ---
 ,רערהעל ַא --- רֹוחַּב רעטלַא ןייא ןֶעווֶעג סָאד זיִא רשפֶא

 ענעבָארקעגסױא ףעִיט ַײװצ טימ ןערעטש ןעסױרג ַא טָאה סָאװ
 ןיִא ךילרעמ יד טָאה סָאװ ,"ןעדיג ַא רּוחּב ַא ,טַאהָעג ןָעלקנַײװ
 ןָאנ םּוצ לִירּב יד לָאמ ָעלַא רָאנ ןוא טְקיקֶעג טִינ ןְעגיֹוא יד
 םָעֹר ןופ לֶערעמ ם'לָערד טָאה רשפָא .טְקִירדָענּוצ רעפַײטש
 טימ ןָעווֶעג רהיֵא רֶע זיִא לע ןוא ,ןָעטלַאהָעג רּוחּב
 עמיֹור ַײװצ יד טימ ןּוא ןעלקנווויער ןֶערֶעטש ָענֶעכָארקֶעגסיוא  ָץדִַײּב
 ןַײז ףוא טַײצ רָעֹד טימ  טָאה ליה יד סָאװ ,ךִילָעקסַאּפ
 סערעי יז טָאה רַאּפרֶעד ןּוא .טשטעװקעגסױא ןזָאנ ָעטרהֶעלַעג
 : ןְעַירשֶעג ןֶערֶער טגְודנֶעַעג טָאה רֶע ןָעוו לָאמ

 , גיטכִיר , תמָא ---
 ַא ןוא ןָעסָארררָעפ לֶערֶעמ םָעֹד ףיֹוא רֶעּבֶא םהיֵא טָאה

 : ןֶעוִיווְעּב ןֶעגיֹוא ענַײז ןיִא יז טָאה לָעכַײמש
 ,.יןַײלַא יז ןּוא ,ּונ . . . עטַאט רהיִא ןּוא ,ּונ --- 



 לַאוקָאוו םֹורַא

 ! ןָעסִיּבֶעג לֶעגֶעַנ יר ןיֹוׁש טָאה רֶע

 ,ןָא ךיז ןַעמ טּבױר ןַײלַא .. . רֶעַײז ןיִא חּור ַא ---
 ,ךיז ןָעמ טפיוק רֹלֶעג דמָערּפ רַאפ רֶעדַײלק ,ט'גרה'מ , טלזג'מ
 טקוק'מ ,רדח ןעטלָאמעג ןֶעמֶערַאװַא ןיִא ןעמ טציז םֶעדכָאנ
 םגָאז ןָעמ ןוא רוח ןֶעּבעִיל ַא ףיֹוא טרָאד

 ּוד וַא ןמס ַא ...טסּכֶעֹל ןּוא טִיִנ טסטַײּברַא ּוד --
 . .. ןוּבשח ןָערמֶערּפ ַא ףיוא =

 :ךִילָעטַאּפ טרֶערֶעג טרָאד ךָאנ טָאה רּוחַּכ רֶענֶעי |
 ...?טהָעטשרָעּפ רהיֵא ,םִזילַאטַיּפַאק רעד ---
 טָאה רֶענָאיטימָאק ַא רּוחּבַא :טנַאמרָעד ףז טָאה רֶע

 ןוא לַאזקָאװ םָעד ףיֹוא ןֶעמּוקָעג ,טּפַאחענ רֶעטרֶעװ ץֶענרֶע
 ,לַאטיּפַאק ךיז טמהָענ סָאװ ןופ ןקַיצ'מהרבַא ַײּב טנֶערפֶעג
 רָאנ ןוא טְקיקעגנָא העדירסח ַא יװ םֶהיֵא קוצ'מהרבַא טָאה
 .טנֶעָל גּבֶא ןוא ןֶעּביֹוהְעגרעמנּוא םָאווטֶע ןֶעלסקַא יד טָאה קַאינוויּפ
 : טרעפ

 טמהָענ'מ נר הלאש ַא רַאפ סָאװ , רֶענייֵא הטוש ---
 רֶעד יקַאמ ףיז טמהָענ סםָאװ ןופ ןוא .,לַאטיּפַאק טרָעוװ , ןדנ
 ןֶעסִיװ ּוצ קנַארק טינ ךָאד ןיִא ,שּונַײּב ,רֶע ..!לַאטיּפַאק
 ַא } ריהט טַײז םָעד ןּופ טצִיז סָאװ , רּוחֹּב םֶענָעיי רַאפ רֶעסֶעֹּב
 םֶעד ץּוח ןּוא םִיוֲעג ךָאד רֶע טָאה םהיִא רַאפ ּפָאק ןֶערָעסֶעּב
 ןוא םַאהָעג לַאטיּכַאק .ָץְקְיטֹׁש ַא םָעֹּפֶע ןוש ךָאד רֶע טָאה
 . םִינ ןיוש םהיֵא טָאה

 ילמֶע .ןָעטּוקְעננָא םַײה ַא לָערד ונָאמ זיִא טכַאנרַאּפ
 .מּורַא םהיֵא , ןַעּפָאלָעגסױרַא ןֶעגֶעקטנַא םהיִא ןֶענֶעז רֶעדניק עב
 : טלהָעצרֶעד ןּוא טּפַאהֲעג

 . רָיד ףיֹוא ץִימָע טרַאװ טָענַיּבַאק ןיִא טרָאד ,עטַאמ ---
 ן'פיוא םהיא ,ןָעגָארמעגנַײרַא ּפמָאל ַא ןָעמ טָאה םָעדכָאנ

 .רָיהט יד טכַאמָעגוצ קִירּוצ ןּוא טלֶעטׁשֶעג ׁשִומ
 :גּורטֶעג ַײהט ןֶעמ טָאה רֶעמִיצ-סֶע ןיִא ץִיגרֶע טרָאד ןּוא

 ינָאמ טָאה סָאװ ,ךַיז טכַאד ולֶעפֶעל טימ ןעגנּולקֶעג ןּוא ןֶעק
 גָאז ןוא ןַײרַא םוק ...ןָעטלַאה גנַאל יֹוַא טּפרַאדֶעּב םהיִא
 .ץּביִא לעיפ . ..ןָעווָעג לָערד !נָאמ סָאד ךָאד זיִא ,. .טרָאװ ַא



 ןֶא ס לע גר ע ב .ד

 ןיִא זיִא ךָאד ןּוא ,ןוהטָעג ןָעּבָעל ןַײז ףיֹוא רֶע טָאה סגָיר
 טָאה יֹװַא םִא ...הָנְוַּכ ַא ןענֶעלֶעג העונּת רֶעֹגְירֶעּביִא רֶעדָעי
 קרַאמש טרֶערָעג ,ןָערֶעֹוא ץדַײּב ףיֹוא םּוג ְידנָערֲעה , רֶע
 :יוּבֲענּוצ םֶהיִא ,טכַאמָעג ךילּבױט רֶעיוא ןייֵא ףיֹוא ךיז ., ליטש
 םרָאװַא םִימ םהיֵא ּוצ ךיז טָאה סָאװ ,ןָעשנָעמ ןֶערֶעי וצ ןָעג

 קיט וי הפ : טגֶערפֶעגרֶעּביִא ןּוא טָעדנֶעווָע

 : טגֶערפֶעג םהיִא ןּוא ןָעמּוקָעגנַײרַא ףוס םּוצ זיִא רֶע
 !ןֶעגָאז טלָאװֶעג םִיּפָע רהיִא טָאה סָאװ ---
 :מורַא םָאװ רָאנ ַיװ טָאה לֶעדרֶעּב טרַאה ןּוא ךַײלג ןַײז

 ,טכַאמָעג ץנַימ ַא טָאה ןַײלַא רֶע ןּוא , ןהָעָעגסיֹוא ןֶעניֹוצָעג
 לָאמ ַעטשרֶע סָאד טציִא רֶע טהָעז ,ן'שּונַײּב --- םהיִא יװ ךַײלג

  ןֶעּבֶעל ןיֵא
 : ןּוהמָעג טסוה ַא ןּוא ןֶערָאוָעג םיור זיִא ׁשּונַײּב
 ַא רַאפ---ןָעּביֹוהֶעגנֶא רֶע טָאה ,טהָעטשרֲעּפ רהיִא

 . .י ןֶערהָאי ַא רַאפ . .. ןָערהָאי
 ןיִא םָע היװּב היחמ ַא רַאּפ סָאװ ,םֶלהִיּפֶעג ךיז םטָאה'ס

 זיִא ןֶעדֲער וצ ןוא .רָעּפַאצטולב םָעד טָא ןֶעגעג ָאד ןָעצִיז ּוצ
 טקּוקֶעג גיהּור םהיִא ףיֹוא טָאה לֶערד ןוא ...ןֶעווֶעג רֶעווׁש ױזַא
 "טש'רמולּכ ןַײז םהיִא וצ ןֶעניֹוּכעגּוצ לָאמ ָעלַא ךָאנ ּוצרֲעד ןּוא
 ; טגָערפֶעגרֶעּביִא ןּוא רֶעיֹוא ןָעכִילּביוט

 א
 רהָעז ,טכָעלש םהיֵא זיִא'ס ןַא ,טלהֶעצרָעד םהָיֹא טָאה רֶע

 ֹוזַא ןּוא ךיז טקנירט רֶע זַא , דנורג םּוצ טהָעג רֶע זַא , טכָעלׁש
 רֶע טֶעַּב ָאמ ,לָעּבּור 700 ַײּב םהיִא ךָאד טמוק ףוס לּכ ףוס יו
 רָאנ ,ןֶעמהָענ םִינ םהיֵא ַײּב רֶע ןֶעק רלַאװג טַימ . .. םהיִא
 ... םהיִא רֶע טָעּב ,ןֶעטֶעּב

 , םִינּפ ןֶעטסנרֶע ץנַאגַא טימ טרֶעהֶע גסיוא םהיִא טָאה לֶע רד
 :יּב טמוק רלֲעג זַא ,ןָעּביױלג ּוצ ןֶעוועג רשּפָא ןיֹוׁש זיִא םֶע זַא יֹוזַא
 .ןעטַײװצ ַא ַײּב רָאנ רָאנ ,ץלָערד ינָאמ ,םהיִא  ַײּב טִינ ץ'שּונ
 יוװ ,ןַאלּפ ַא טכוז ןּוא להָיפֶעג טימ םיֹוא םהיֵא רֶע טרָעה ךָאד
 .ןֶעמהָענּבֶא ןֶענֶעק דלֲעג ןַײז לָאז ,שּונַײּב , רֶע --- םּורַא

 ןּוא ךילָעמַאּפ לֶערד םהיִא טָאה , ןַײטשגיּבור ָעינַאּפ --- |
 רָעגנוי ַא ךָאד טנָעז רהיִא --- ןְעּבֶעגֶעג ןהָעטשרָעּפ ּוצ - לֵיטֹׁש



 לַאוק ָאוו םוהא

 ןֶעּבָעל זַא ,ןַײלַא םִיוֲָעג טהָעטשרֶעַּפ רהיִא . לכשילעּב ַא ןַאמ
 טניֹואוועג יֹױזַא ןיוש ןיּב ךיִא .שנֶעמ ַא יװ ,גָידנֶעטְׁש ְךיִא זומ
 יז ,דנַאלסױא ןַײק רהָאי ָץלַא ןֶערהָאּפ זּומ ּבַײװ ןַײמ : ןֶערָאװֶעג

 "רֲעּבֶעל ַא טָאה יז ,רנּוזֲעג טִינ ,טכַאדָעג ךייַא רַאפ םִינ ,זיִא
 טרָאטש רָעסױרג ַא ןיִא ךיִא זּומ ךֶעלגנּי ַײװצ עץנַײמ .קנָערק
 יד . טַאנָאמ ַא לָעֹּבּור 150 םִיווָעג ךימ ןָעטסָאק ַײז . . . ןָעטלַאה
 ביג טָא .ןעטלַאה רֶערהָעלַא ָאד ןָעמ ןּומ רֶעדניק ָעְגִירעּביִא
 ןֶעסֶע ץּוח טַאנָאמ ַא לֶעּבּור 0 רָע םֶעד טָא ,לשמל ,ְךיִא
 ןּוא ךיז ןָעמ זימ ןַעדַײלק ןעכַײלגטסָעד . גנּונהָאװ רֶעד ץּוח ןּוא
 םינ קזֹוח ןּופ םִינּפ ןַײק טְלָעװ רֶעד רַאפ ןֶעק ןָעמ . רָעדנַיק יד
 ןענֶעגֶעּב ףיִא .ןַײלַא ךימ טִא ,לשמל ,טמהָענ יצ .ןעוַײועּב
 ָאמ ,ןָעשנֶעמ ןופ ןֶעצנַאגניִא רׁשֹפֶא בעל'כ ,ןעשנעט טַימ ךיז
 ַא יװ ןָערהָאפסֹורַא ןוא שנָעמ ַא יװ ןהָעגסיֹורַא ְךיִא זּומ
 | ,שְנֶעמ

 רימ טָעוו'ס ּביֹוא : ןַײמשנַיּבור = ָעינַאּפ ,םיֹוא טרֶָעה ---
 טימ ןֶעטשרֶע םָעד ךייַא ךיִא לֶעוװו , ןֶעּבַײלב לַאטיּפַאק סָעלַא ךָאנ
 לָעװ ְךיִא ןֶעמָעוו 1 טהָעטשרֶעפ רהיֵא .ןֶעּבֶעגּבָא קנַאד ןֶעסיֹורג ַא
 ..+ ְךייַא , ףייַא רָאנ ,ןֶעּבֶעגּבָא םִינ

 =הלנע לעּב רָעד ןיֹוׁש זיִא רָאדַירָאק ןֶָערֶעטסניּפ ןיִא ןּוא
 : לוק םָעֹד ףיֹוא ןֶעָירשֶעג טרָאד ןוא ןענַאטשָעג םיל המלש

 :רֶעדִינַא טרָאד ךִיז רֶע טָאה סָאװ ! קִינ'לטּב רֶעד טָא ---
 שטַאּברַאקַא רַאפ ָאד ךימ גָאט ןָעצנַאג םָעד .שצֶעוֶעג
 ! . .ןַעטלַאהָעגּבָא

 ; טכַארטָעג טָאה שּונַײּב
 םַײּב שטָאה לָאז רֶע ,ּפיל המלש רֶעד טָא !חַא --

 ,ןֶעלהֶעצרֶעד םִינ לַאזקָאװ

 דע

 , הׂשעמ ַא ןָעווָעג זיִא'ס
 ָץיטרַאּפ ַא ףיֹוא רֶע טָאה לֶערֶעַּפ עק'מולש טִימ ןָעמַאזּוצ

 טָאה ןָערָאק רֶעֹד .ןֶעּבֶענֶעג רלָעג-דנַאה ןָערָאק ןָעטְנֶערּבֶעגּוצ
 זַא ,ט'הנעטֶעג עק'מולש רֶעֹּבֶא טָאה ,טכַארּבעג חויר ןָעשּבִיה ַא
 םהיִא ןּוא ןֶענָארטָעגּוצ טַײצ רֶעד ןיִא טִינ דלֶעג סָאד טָאה ׁשּוגַײּב

=-- 24( --- 



 ןָאסלֶעגרָעב .ד

 ןעק'מולש טימ ךִיז טָאה רֶע .ןֶעּבֶעג טלָאװָעג טשִינ קלח ןַײק
 ןֶעדָאלֶעג ךילטרָעטש עטנהָאנ יד ןופ םָענייֵא ןיִא רדסּכ גָאט 8
 לֶעּבור 400 ןופ ךרֶע'נַא טלעיּפשעגסיֹוא ןּוא

 רעטנִיװ ןָעצנַאג םִער רַאפ סָאד ןיִא חויר רעטשרֶע ןַײז
 .ןֶעווֲעג

 ןֶעצנַאג םָעֹד רֶע טָאה ,לַאוקָאװ םּוצ ךיז גַידנָערהעקמּוא
 ּוצ ןֶעסֶעגרֶעפ לָעגָענ-רֶעגניּפ ר ;טלָעבַײטשעג ןַײלַא ךִיז ּוצ גָעוו
 : טרהֶעלקעג ןּוא ןֶעסַײּב

 ,אּברדא , ָעשנֶעמ ךָאד ןֶענָעז + + . קִירּוצ לָיװ ןֶעמ זַא ---
 .טכָעלש יֹזַא טינרָאג

 טָאה ,טנֶעלֶעג ןָעפָאלש ףיז ַײב ךױ טָאה רֶע ןָעװ
 א ןְענעִיררָעפ רֹלֲֶעג ןָעק ןָעמ זַא ,טרהָעלקענ ןיֹוש רָע
 ,סקַיצ'מהרבַא יװ לָעּנימש ַאזַא טקנוּפ לָאזקָאװ םַײּב ןֶעיֹונסיֹוא
 רעמִירַאװ ענרָאמ ַא טכַאג ָעצנַאג יד םהיִא ףיז טָאה םָעדכָאנ
 לֶעּבַײװ ם'קיצ'מהרבַא טִימ רָע טש'רמולּכ : טרֶעטנָא לפענ םֹולה
 רהיִא טימ טהָענ רֶע ...זספ ףיֹוא רֶעטָאּפ ןַײז וצ ןָערהָאּפ
 ; רהיִא טוַײװ ןּוא ליטדָעטש םָעד בי טרָאד

 טָא . . . טנֶערֶעלעג ךיִא ּבָאה שרדמ-תיּב .םָעד ןיִא טָא ---
 ,ןָעטֶעוֶעג 'קינטָנירועּב, רֶעכַײר ַא ויִא ָעלֶעפיֹוה םֶענָעי ןיִא
 רֶע טגָעלפ טַײרעג קָעטְָאילּביּבַא טָאה 'קִינטֶעידוֶעּב, רֶעד
 לָאמ ןיִא טרָאד ןּוא . .. ןֶעמהָענ ןֶענֶעַײל ףיֹוא רֶעכִיּב םהיֵא ַײּב
 רֶעד ַײּב סָאװ ,זָארג םָעד ףֹוא טַײצ םִיבֹוט-"םימי רֶע זיִא
 , . . ןעלטיה ץטַײרּב יד ףיֹוא טקיקעג ,ןֶעגָעלֶעג ,להימ רֶעטסּוּפ

 ןיוש טָאה , טּפַאחָעגפיוא ךיז טָאה רֶע ןָעוו , הָירפ-ץנַאג ןּוא
 : טלהָעצרֶעד ןּוא טצִײהֶעג רדח ןיִא םֶהיֵא ַײּב עט'תיּבה-לעּב !ד

 םעֹד ...לָעּבַײװ ס'קיצ'מהרבַא גָאטניז ָאד ןֶעווֲעג --
 .ןֶעגנידּבָא רָעמּז םָעד ףיֹוא יז ליװ טָאג יז טָאה ,ןָעטרָאג
 םִא ןיִא םניואו רֶעװ ...ןָעווָענ ףיֹוא יז זיִא ּבוטש ןיִא ןּוא
 .טנֶערפֶעג יז טָאה "? ררח, םָעד

 םַײּב טהָערדָעגטּורַא גָאמ ןָעצנַאנ םָעד ךַיז טָאה רֶע
 ס'קִיצ'מהרבַא ּוצ ןָעכָארקרָעּפ רֶעדעַיװ דנָעבֶא ןיִא ןּוא ,לַאזקָאװ
 םּוצ רֶע ויִא , ןֶערָאװֶעג רָעטסניּפ םּוג זיִא'ס ןָעוו .  רַאּואוורֶעזער
 רַאּפ טלֶעטשֶעגּפָא ךיז ןּוא ןקננאנעגוצ לֶעּבימש םענֶעטכיולֶעּב
 רֶעמִיצ-סֶע ןּופ רֶעטסנעֿפ יד

 יי 60 ---



 לַאוקָאוו םּורֲא

 : ןהָעזֲעג טָאה רֶע
 עג שֵימ םּורַא טרָאד ןֶענֶעז ןֶערָענָאיסַיטָאק ןּוא םִירחֹוס

 זיִא שִימ ןופ קֶשי ןייֵא ַײּב ןּוא .טלעיּפשֶעג ןָעטרָאק ןיִא ןּוא ןֶעס
 :ָאיסִימָאק םּוצ טלֶעכַײמשֶעג ןּוא ןֶעסֶעזֶעג לָעּבַײװ ם'קיצ'מהרּבַא
 :רָעֹפ עסיורג טימ םִינּפ ןֶעטדנּזֶעגַא טַאהעג םָאה סָאװ ,רֶענ
 . ןעצנָאװ ָעמהָערד

 : טיהָעלקֶעג ןּוא ןֶעטְסֶעּבמַא טִינ טדהִיפָעג ףיז טָאה רֶע
 םָעד ףיֹוא ןֶעקּוק ּוצ םהָענָעגנַא רהָעמ רהיִא זיִא רשּפָא ---

 ---םהיִא ףיֹוא ןָעקוק ּוצ יװ , רֶענָאיסַימָאק םֶענֶעׁש ןוא ןֶעטרנּוזעג
 רֶע ןֶעװ ,םּורַא העש עבלַאה ַא ןיִא ןוא ? ?'רחוס ןֶערַאד םָעֹד
 , ןֶעגנַאנָעגנַײרַא ל'רדח םָענַײלק ןּוא ןֶערֶעטסנִיּפ ןַײז ןיִא ןיוש זיִא
 ָענֶעריֹושֲעגּוצ גירֶעדִינ יד ימ זָאנ ץגְיבְיצִיּפש ןַײז ַײּב ךִיז רֶע טָאה
 ; ןֶעסָאוׁשֶעּב רֶעטסנִיּפ רֶעֹד ןיִא ןוא ןּוהמָעג ּפַאט ַא ןֶעקַאּב

 , םִיווָעג ---

 :ענמורצ טָאה ,ןֶעגנַאנָעג טִינ רהָעמ רהיִא ּוצ זיִא רֶע
  טרהֶעלקֶעג ןּוא ץַאלּפילַאזקָאװ םֶעד ףיֹוא טנַאּפש

 סָאװ ,סָאד ןֶעווֲעג שִירַאנ םִינ ןָעד זיִא , ןֶע'תטֶא ןיִא --
 ? דנעבֶא ָץלַא רַאואוורֶעזֶעַר םַײּב טהָערדֶעגמּורַא ךִיז טָאה רֶע
 ר טרֶעדנּוה רעיפ ,לשטל ,רֶע טָאה טָא .. .רקיַע רָעד ןּוא
 . ..טנעִידרָעּפ לֶעֹּב

 :רֶעזֲעַר םּוצ רֶעדעִיװ דנָעבָא'נַא םָענייֵא ןיִא רֶע זיִא ךָאד
 ם'ניא ש'בנגָעגנַײרַא ךיז דַײהרָעלימש ןּוא , ןֶעכָארקרֶעפ רַאואוו
 םהיִא טָאה'ס . בּוטש ס'קִיצ'מהרבַא ןּופ רָאדירָאק ןרָעטסניפּבלַאה
 ןעטונימ 'ַעבילטֶע טרָאד רֶע ויִא ,טְקרֶעמֲעּב טִינ רֶענַײק טרָאד
 :עג םָעד ריהט רֶענֶעּפָא:ּבלַאה רֶעֹד ףרּוד ןהָעורֲעד , ןָענַאטשֶעג
 ןּוא ,ץנָאװ ןֶעטהֶערדרֶעַּפ ם'רָענָאיסִימָאק םָענֲעש ןּוא ןָעטדנּז
 ןיִא קִירּוצ רָאדִירָאק ןָערָעטסניּפ ם'נופ ךִיז דִייהרֲעטקרֶעמֶעּבמּוא
 , ט'בנגָעגסױרַא ןעסיורד

 עג גָאמ רֶעלְעקנּור ןּוא רֶעסַאנ , רֶעטלַאק ַא זיִא םָעדכָאנ
 .עג ןֶעטַײװ ןופ ןּוא ןהָעורֲעד לַאזקָאװ םַײּב יז םָאה רֶע .ןָעו
 טָאה יז , םִינּפ ןַעכילצרַאװש ןּוא םָענָש רהיִא ףיֹוא קּוק ַא טּפַאח
 עג רהיִא סָאד טָאה ,ןָעגָארמֶעג לָעטּפָאק גיררעטניװ ץרוק ַא
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 ץכרוד והיִא ףיֹוא ןֶעּכָאה ןעטסיּפַארנֶעלָעט ָעדַײּב ןּוא טדַײלק
 ןּוא טהָעררֶעגקֶעװַא דלַאּב ךיז טָאה רֶע .טְקּוקָעגכָאנ רֶעטסנָעפ
 ףיֹוא ן'צִימָע  טרהִיּפרָעּפ ןֶעגידמָערַאּברָעד ילֶא טימ םָעּומש ַא
 יקַאמ םִיִעבהל ּוצ ףיֹוא רשּפָא ,ןּוהטָעג סָאד רֶע טָאה םועכהל ּוצ
 רֶעטנּוא ץִיגרָע זיִא ָץבלָעוװ , רֶעלָעקנּוד ןּוא רֶענֶעׁש רֶעד ,רהיִא
 .ןָענַאטשָעג םָעצַײלּפ ץנַײז

 ,טניװ-םורד רֶעסַאנ ןּוא רָעטלַאק ַא ןָעוָאלּבֶעג טָאה'ס
 םהיִא ןּוא ָעֶענש םָענַײר םָעד טגיטָאלּברָעּפ רֶע טָאה גָידנָעזָאלּב
 ּואװ ,גרֶעּב ָץגימּורַא ןּוא רֶעדלֲעַפ , רֶעמיֹוּב יד ףיוא ןָעטָאנּוצ
 .לָאװרָעּפ יד ּוצ זַײװרָעטרֶע ןיֹוׁש ןָעּבָאה ןֶעקָעלפ-ררֶע עצרַאװש
 :טנערפֶעג ַײז ַײּב טיַיהרָעמּוטש ןּוא םקּוקָעג ןָעלמַוה ץטנֶעק

 ,ןָעסַײװ טִימ ןֶעטִישָעּב לָאמַא ךָאנ ונּוא רהיִא טָעֹוו ---
 { ץָענש ןָעסַײװ

 , ןָעֹווָעג םוטש טסגלֶעז רֶעֹּבֶא ןָענָעו ןָעלמַיה יד
 -םורַא ןופ ץלירג ַא ץֶעגְרָע טָאה טנַיװ רֶעַײרפ רֶעֹד רָאנ ןּוא
 "נא רַאפ ןָעקָעלּפ יר ּוצ םהיִא ןּוא ןֶעמּוקָעּב ןָעּבָאר ָעְרנֲעזנָאלּב
 -לַאזקָאװ רֶעד זיִא ָעֶענְׁש םָענַעגנַאגוצ ם'נופ . ןֶעגָארטֶעג רֶעפטנֶע
 ַא םהיִא רֶעּביִא טָאה טנַיװ רֶעד . ןָעווָעג גיטױק ןוא סַאנ ץַאלּפ
 ןַעּבױש ייד טִימ טּפַאלקָעג ןוא ןָעגָארטֶעג-םורַא טַײקטסופ ענדָאמ
 זיִא גָידָעמּוא ןּוא טסופ .ם'נרָעטמַאל ָענֶעדנּוצעגנָא-ןַײק-טִינ ןופ
 טָאה רֶע : ןֶעוִיוועּב שנעמ ַא ָאד ךִיז טָאה זַײװ:ןֶעטַײצ ,  ןֶעוועג ָאד
 ףױז טָאה םנַיװ רָעֹד ןּוא ,ןְעניֹוּכֶעגנייַא ּפָאק ןַײז גודנֶעהָעג
 ןֶעטִירֶעג סֶעלָאּפ יר רַאֿפ םהיא ןּוא טכַאמָעג שִירַאנ

 ךַיז ןָעּבָאה ליומ םָענַײלק ס'ֶעגידמרַאברָעד ילָא ןּופ ןּוא
 ץשּונַײֹּב רֶע טָאה סָעּפֶע . ןֶעטָאשֶעג רֶעטרֶעװ ץליטש ץלַא ךָאנ
 סָאװ ץירּפ ַא ןֶענָעװ ,טלהָעצרָעד םִינּפ ןֶעגְידלֶעכַימש ַא טימ:
 טָאה'מ סָאװ םֶעד ןֶעגָעוו , טפיוקרעפ רֶעּבָאה לֶעװלָאװ רֶהָעְז טָאה
 :'האצמה ַא ןּוא ,ןָעֿפיֹוקּבָא טנָאקָעג רֶעלָעוולֲעו ךָאנ רֶעּבָאה םָעד
 ַא ,ןּוהמָענ-ףיֹוא גידנֶעלהֶעצרָעד יָא טָאה עקשטַינדָאמ ַא ָעֹל
 "םּוג ןּוא לערֶע ַיװ ,ָץגיצרָעה-םּוג ןּוא ָעלֶעדֶעַא האצמה
 : | .ןֶעווָעג זיִא ןַײלַא רֶע גיצרָעהְי

 טרָעהָעגּוצ םִיִנ האצמה רֶעֹד ּוצ רֶעֹּבֶא שּונַײּב ףיז טָאה
 ץֶעגרֶע טהָעְמְׁש "יה, סָאװ ,םָעד ןְענָעװ טרָעלקָעג ץלַא ןּוא
 רהיִא ףיֹוא ןעקוק'ס סָאװ םֶעד ןְענֶעװ ,סָעצַײלּפ ץנַײז רֶעטְנּוא;
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 לַאוק ָאוו םוהַא

 . ןֶעטסִיפַארגָעלעט ָץגיר'לָעכַײמש ױװצ רָעטְסנָעפ ן'כרוד
 ַא טונימ ףניּפ ףיוא טלָעטשעגּבָא ךִיז ןוא ןָעגנַאנָע גּוצ זיִא'ס

 טנִיװ רֶעד . גּוצ-רָישזַאסַאּפ רֶעגָיטױק ןוא רֶעטרָעכיוררָעּפ ,רָעסַאנ
 טימ ךיז ןוא ןָעזָאלּבָעג גּוצ ם'נופ רֶעטסנָעפ ,עסַאג יר ןיִא טָאה
 ךיז ןֶעּבָאה םָעגָאגַאװ יד רָאנ . ןֶעלעיּפש טלָאװֶעג םָענָאגַאװ ןד
 ןֶעגירֶעיורט םָעֹד ךיז ןּופ עגר ַא ףיֹוא ּולְופַא ןּוא טרהִירָעג םִינ
 םּוצ סָענָאגַאװ יד ןּופ ויִא רֶענַײק . ןָעפרָאװֶעגּבָארַא םִינ זנֹורּב
 .ץגנַײרַא םִינ ַײז ןיִא זיִא רֶענַײק , ןֶעגנַאגָעגסיֹורַא טשִינ לַאזקָאװ
 ַײז ןופ ןֶערֶעי ןיִא זַא ,ןְעווָעג ןיֹוׁש זיִא ןָעּביױלג ּוצ ןוא } ןָעננַאג
 ,םִיבֹורק ָענֶעגָאלשרָעד ַענַײז --- םהיִא םּורַא ןּוא , תמ ַא םגעִיל
 ... הרובק ּוצ טַײװ ץנַאנ ןּופ םהיִא ןֶערהַיּפ סָאװ

 ןּוא ץלָעקנּור יר ,יז ּואו , גּוצ ם'נופ קֶע ןיִא טרָאד רָאנ
 ַא ןַאמ-רֶעגנּיַא ךיז טָאה ,טהָערדֶעג-םּורַא ךיז טָאה ,ָענֶעֹׁש
 ןּוא טלָעטשֶענקֶעװַא ןָאנַאװ ַא ןּופ ךילּפָערמ ד ףיוא טנֶעדּוטס
 -הרמ ַץנַײז ןופ קילּב םָעֹד םִינּפ ץלָעקנּוד רהיִא ּוצ ּכֶעלקֶעגּוצ
 טנעדוטס ן'פיוא לָאמ-טּפָא ךױא טָאה יז , ןָעגיוא ָעגִיד'הרֹוחׁש
 ןּוא טְקּוקָעג רהיִא ףױא ןױש טָאה שּונַײּב .קוק ַא טּפַאחֶעג
 ; טכַארטֶעג

 ? רהיִא ּוצ ןהָעגּוצ ---

 .גֶעלשֶעג רנִשֶעג יז , טּפַאלקֶעג רֶערִיװ ןיוש טָאה גּוצ רֶעד
 . ןעקלָאװ:רֶעטנַיװ ָעגָירֶעדעֶינ ענָעַײלּב ןיִא ןָעקנּזֶעגנייַא ןּוא טלָעג

 ןיוש ַײז ןֶענעז לַאוקָאװ ןֶעסַאנ ןּוא ןֶעטסוּפ םָעד ףיֹוא
 ַא ןּוא רָעטנְורַײלֶעּב ַא רֶע . ןָענַאטשָעג ןָעַײװצ ןיִא רָאנ רֶערעַיװ
 ַא ןּוא ָץנָעש ָץגוי ַא ,ױ ןוא ,טַײז ןייֵא | ןיִא --- קונ'סיעבהל
 , טַײז רֶערָעדגַא רֶעֹד  ןיֵא --- ענֶעוָאלעגרֶעּביִא

 ּוצ ןהָעגּוצ טלָאװֶעג קרַאטש רֶעדִיװ ןיֹוׁש םהיֵא יז טָאה'ס
 םִינּפ ץלָעקנּוד רהיִא ןַיא ןָעקּוקןַײרַא טנדָאנ ןופ רָאג ,רהיִא
 טָאה יז סָאװ ,םִעד ןֶעגָעוו ןֶעלהֶעצרֶעד ךילָעמַאּפ ןּוא לומש ןּוא
 :עֹנ ויִא יז רָאנ . ןָעמּוקגָארַא טפרַאדָעג םינ לַאזקָאװ םָעד ףיֹוא
 רֶע .טְקרָעטֶעּב טִינ םהיִא ּוליּפַא ןּוא ןֶעגנַאגָעגברּוד םהיִא ןֶעּב
 טימ ןוא ןָעּביֹוהָעגנָא ןֶעסַײּב ּוצ לֶענֶענ-רֶעגניפ יד רַאּפרֶעד טָאה
 ; טבַארטַעג לָעּביִא-רַאּפ
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 ָעטסיּפ טָאה ןוא םַאּפ ןּוא טסוּפ םּורַא סָאד רֶע טהָעג ---

 יקַאמ םהיִא זיִא סָאװ : ן'תמֶא ןיִא ןּוא . ..ןָעניז ןיִא תוישעמ

 *יצ םהרבַא ןֶעגָעוו --- טציִא טכארט יז ןֶעמֶעוו ןֶעגֶעװ קולח רֶעֹד

 םָעֹד ןֶעגֶעוװ רָאג יצ ,רָענָאיסימטָאק ןָעטרנּוזֶעג םָעד ןֶעגעו ,ןעק

 'יי ןֶערהִירֶעּב ּוצ ןָא םִינ ךָאד םהיִא טּביױה'ס ? טנעדּוטס

 ךיז יז טָאה ,ןֶעגנַאגָעג-ךרּוד קִירּוצ זיִא יז ןֶעװ ,טׁשרֶע

 א םִינּפ ןֶעטנרָאזרעּפ ַא טכַאמעג ,טלָעטשֶעגּבָא םהיִא ןֶעַּבֶענ

 : טגָאלקעג ךיז
 ? ַא ,ָאד ויִא'ס טַײקטסוּפ ַארַאס ---
 טי טָאה רֶע . ןָעווָעג טמִירקרָעּפ סָאוטֶע זיִא םִינּפ רהיִא

 רָאג יצ ,טנִיװ ן'רֶעֹּיִא טמירקרָעּפ םִינּפ רהיִא זיִא וצ טסּאוועג

 . טסוּפ יֹוזַא זיִא לַאזקָאװ ן'ףיֹוא ָאד סָאװ , רַאפרױֶעד

 סִיווֲעג---טלֶעקָאשֶעגכָאנ רהיִא רֶע טָאה-- עקטסוּפ ַא ---

 | . עקטסוּפ ַא
 ,םײר טרָעוו רֶע זַא ,טלהִיפָעג ןיוש רֶע טָאה ןַײלַא ןּוא

 , טרָאפ טלָעבַײמש ןּוא ןעלבַײמש טִינ יו
 * ןַעטָארדרַאפ רהיִא ףיֹוא םִיצולּפ םהיִא טָאה סָאװ רַאּפ

 קרַאטש יז רֶע טָאה םרָאװ גיטכִיזרָאּפ-ןַײק-טינ טימ םָעֹּפָע

 ענכֶא םהיִא ףיוא ךיז ןיּבָאה'ס : הָעוָעג טָאה רֶע .טגורַײלָעּב

 רָאנ .הואנ טימ ץְלופ ןּוא עצלָאטש ,ןָעניֹוא ערהיִא טלֶעטש

 ןופ ,םַײז רָעֹד ןיִא טקנוּפ טהָערדָענסיֹוא ףז יז טָאה דֹלַאּב

 םֶעֹּפָל . טנַיװ רָעסַאנ ןּוא רֶעטלַאק רֶעד ןֶעוָאלּבֶעג טָאה'ם רֶעכלֶעוו

 ןעלהְאצּבֶא םהיֵא ןָעסָאלשֶעּב ףֹוס םּוצ ךיז ,טרָעלקֶעג יז טָאה

 | ; טרָאװ ץ'רַאּפ

 ןֶעגָעוו לָאז רע זַא ןֶעמֶעּב םהיִא יז לַיװ רַאפרֶעד יקַאט ., , ---

 * ןֶעגָאז םהָיא יז לֶיוװ ךָאנ ןּוא ... ןֶעּבָאה טשינ גנונַײמ ַאזַא רהָעמ רהיֵא

 יי ןְלנַאטשֶעג רָאדירָאק ןוא רהיִא ַײּב רֶע זיִא , דנָעבָא ַא םָענייַא ןיִא

 לָעֹנ ךָאר טָאה רֶע . . .ןֶעווֲעג טַײז ןַײז ןּופ סָאד זיִא טַײקשירַאנ א

 רהיא ויִאס :ךָאר טסַײװ רֶע .ןהָעגנַײרַא כומש ןיא טנַעמ

 .יי ןַײרַא טמוק רֶע ןָעוו ,םהָענֲעגנַא גידנעטש

 ךָאד רֶע טסַײװ טַײלילַאזקָאװ יד ןֶענֶעוו גנּונַײמ  רחיִא ןּוא

 ייי דנַײּפ םהיֵא רַאפ רֶעגְינֶעוװ טינ רשּפֶא ַײז טָאה יז .. .ְךיֹוא

 * טכַארטָעג ןּוא ןֶעניוא יד טימ םִיילגֶעּב יז טָאה רֶע

 עג יו ּוצ יז זיִא ךָאד ןּוא םִירחוס ןד---דנַײּפ ַײז טָאה וז ---
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 לַאוק ָאוו םורַא

 רהָעמ ךָאנ ַײז טָאה ׁשּונַײּב רֶע ,ןוא ַײז ןָעשיווצ םּכעַל ןּוא ןעמּוק
 . ַײז ןוֿפ םִינ רֶע טפױלטנַא ךָאד ןּוא , דנַײּפ רהיִא רַאפ

 סָאװ ? ַײז ןּופ םִינ יקַאמ רֶע טפיולטנַא סָאװ רַאפ ןּוא .---
 סָאװ ,לָעּבּור ם רערנוה רעִיפ יד ?ַײז וצ ןשונַײּב םֶהיֵא טהִיצ
 ? טנעיררָעפ רהָאי ןֶעצנַאג םָעד רַאפ טָאה רֶע

 נז

 ענײלק ןיוׁש ןֶענֶעז טסֶערּפ ןָעוװ , רֶעמנַיװ ףֹוס ןיִא עמַאס
 ןּוא גָאמ ךָאנ ךַז ןָעּכָאה ןָעֶענש ָץטכִירֶעג רָאנ ,ןָענַאטשֶעג
 ָאשֶעג  רנֲעגָעג:לַאזקָאװ  ץלעקנור ם'ניִא  רֶעהפיֹוא ַא ןהָא טכַאנ
 ןעפיוקרעפ  ןעַײלק לַאוקָאװ םּוצ רֶעדִיװ טכֶעה ריאמ זיִא ,ןָעט
 :גהָאנ ַא ןופ רדח ןָעשִיה ַא ןיִא טצֶעזֶעּב ךִיז ןוא ןָעמּוקָעגּבָארַא
 םציִא רֶע טָאה לָאמ עֶגְורָעהְירּפ םָאד יו . לּביטש ןֶעשרֶעיֹוּפ ןֶעט
 טימ ןּוא טרֶעכיֹורֶעג רועש ַא ןהָא ןָעסָארוּפַאּפ ,טנעַיררעּפ רלָעג
 ןיִא . ןֶעדֶערסיֹוא טלָאװעג טרָאװ גַירּביִא ןַײק םִירחֹוס:לַאזקָאװ יד
 טָאה םִינּפ םְענֶעּביֹוהעגרעטנּוא סָאװמֶע , םָענֶעדַײז-לָעקנוד ןַײז
 ןָעו לָאמטסנֶעד רָאנ ןּוא , ןהָעזָעג .גנּורֲעדנ רע םּוש ןַײק ךיז
 יענֹּבֶא םִירזוס יד ףיוא ךיז ןָעּבָאה ןָעגיױא ָעְנֲעפָא לעִיפּוצ ענַײז
 ערעַײז ּוצ ןּוא ַײז ּוצ האנׂש יד זַא ,טכַאדָעג ךיז טָאה ,טלָעטש
 ןּוא רָעקרַאטש ןענַײטשּבָא ןַײז ןּופ טַײצ רֶעד רַאפ זיִא םִיקסע
 יװ ,לָאמטסנעד םֶהיִא ףיוא טָאה ׁשּונַּב  ,ןרָאװֲעג רֶעפעִימ
 :טַײװ רֶעֹד ןֶענֶעװ טכַארטעג ןּוא טְקיקעג ,ׁשֵינֶעטֶער ַא ףיֹוא
 טָאה טכָעה ואװ ,ָעיִנרֶעּבּוג רָעװָאנינרעשט- רֶעטנַאקֶעּבנּוא רֶעבִיל
 : ןֶעניוזֶעגנָא האנש רעד טִימ ךיז

 ,ןַײז טרָאד ןַעּפרַאד םיִאורַּכ ענדָאמ ---
 עג ןַײלַא טכָעה ךָאד ויִא םיִאּורְּב ץנדָאמ ןד ןופ רֶענייֵא

 ןּוא ןֶעלהִיּפֶעג ָעְרֶעדֶע ָעלַא טימ רחסמ םָעד טַאהָעג דנַײּפ : ןֶעוו
 :עמונּוצ טִימ ךיז ַײּב ןֶעסֶעזֶעג גָעט עצנַאג גןֶעווֲעג רחוס ַא ןַײלַא
 טקיקעג ןָעגיֹוא ץסיורג ,עטסנרֶע רהָעְז טימ ןּוא רֶעכָעל:זָאנ עג
 ליומ םֶענֲעּביֹוהָע גרָעטנּוא ןַײז ןופ ךיז טָאה סָאװ , ףיור םָעֹד ףיֹוא
 ?ךיז ןָעגָעװ ? טרֶעלקָעג סָאד רֶע טָאה ןֶעמֶעוו ןֶעגָעוו .ןֶעגיֹוצֶעג
 :ָעֹׁש רָעקנַינַײלק ןַײז ןֶעגָעוו רָאג וצ  ןעטסנעיררָעפ ָענַײז ןֶענָעו
 ץיִנרֲעַּכּוג רָעװוָאגינרָעשמ ןיִא טָאה רֶע סָאװ ,ָעְלָעּבַײװ רֶעקנינ
 { טזָאלָענרֶעּביִא



 ןָאס לע גרע ב .ד
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 . ןעפֶערמ ּוצ ךִילגֶעטנּוא ןֶעווֲעג זיִא'ס
 יב לעיפ םהיִא ַײּב ךִיז ןֶעּבָאה םֶעֹּב ןוא שיט ן'רָעטנּוא

 :רֶעּפ ,ןֶעֹוֲעג רֶעכיּב ירד ןָענֶעז ןֶעטערטּוצ .,םרֶעגלַאווֶעג רֶעכ
 .םִינ דנַאה ןיִא לָאמנַײק ַײז טָאה רֶע .ןָעסָאגרָעּפ ןּוא טרימש
 :ָאה לָאמ ַא רָאנ .טרֶערֶעג טינ ַײז ןֶענֶעוו לָאמנַײק ןּוא ןְעמּונָעג
 ןּוא טלֶעטשִענבָא ןעגיוא ענֶעפָא-לעיּפוצ ץנַײז ַײז ףיֹוא ךיז ןֶעּב
 :ןָעגָאז ַײז זַא ,ךיז טָאה טכַאדָעג

 ,סָאד טמַײה ,טכֶעה ריאמ ,ןַײלַא רֶע דלַאּב יװ זַא ---
 רָע רחֹוכ ןּופ טסּבלעז ךִיז ןֶעק ,דנַײּפ יֹוזַא םִירחֹוס טָאה סָאװ
 ענולקףעימ יד טָא ןָעצמּונ עשז:סָאװ ּוצ ָאט ,ןֶעַײרּפֶעּב טשיונ
 . ןֶעגנֲערּב ןעשנֶעמ יד ַײז ןֶענעק תליה ַא רַאפ סָאװ ןוא רֶעְכְיּב

 ַײרע'רחומ ןּופ ךַיז ןעק ןַײלַא רֶע דלַאּב יו ,יקַאמ ןּוא ---
 ץנורֶעּביִא יד ןעגנַײרּב טשינרָאג ּוצ ןֶענֶעק ָאט ,ןְעַירפֶעּב טשיונ
 טָא---,ליטש ןֶעצִיז ּוצ רַאּפרָעד זיִא עטסכַײלג סָאד ןּוא , םילוֿפלּפ
 ףיז טהָיצ'ס יו ןעקוק ןּוא ןעגַײװש---, טצִיז ,טכֶעה ריאמ , רֶע יו
 ,ליֹומ םֶענָעּביֹוהֶענרֶעטנּוא ןוא םענָעפָא:כלַאה ם'נופ ְךיֹור רֶעד

 ןוא ןעמלַאהניַא טנָאקֲעג טשִינ יקַאט ךז םָאה שּונַײּב
 : טגֶערפֶעג םהיֵא

 םהיא רֶע לַיװ ךָאד ,קסע ןַײמ טשיונ ּולֵיפַא זיִא'ט --- 
 םינ רֶׁשֹּפֶא םָאה רֶע ,שּונַײּב --- רֶע ,לשמל .ויִא טָא ! ןֶענֶערּפ
 ולְיפֲא רֶע טרעלק ךָאד ,דנַײּפ רחסמ םָעד םהיִא רַאפ רֶעגְינֶעוו
 :ָאפ רֶעוו , טכָעה --- ,רֶע ןּוא .ןְערֶעוו .ּוצ ףרָאד ַא ןיִא דמלמ ַא
 , םהיִא ףרַאד רָע  ןַײ ּוצ "דֹוס ַא םֶהיֵא ןּופ סָאד םרֶעד
 { ןָעּבָאה לַאזקָאװ םִַײּב ָאד טָא ,לשמל

 ןֶעמּוקֶעּב ןֶעגיֹוא ץכיורג ץנרָאמ םִיצולּפ טָאה טכֶעה ןּוא
 : ןֶענַאמשרֶעּפ טשִינ ןּוא

 ,ןַײלַא ךיז ףרַאד רֶע ? ָאד םהיֵא ףרַאד'פ רֶעוװ , טסַײה סָאװ ---
 טימ ויִא שונַײּב !קַאװטיל ַא ןופ לַאּפנייֵא רֶענדָאמ ַא טַאלג

 ;טכַארטענ ןּוא ןְעווֲעג גומִיטשנייַא םִינ םהיֵא
 טשִינ ּבַײװ ָענרֶעצלִיה ןַײז , לשמל , םהיִא ףרַאד טָא ---

 ? רהיִא ןופ טשִינ רֶע טפױולטנַא ּונ ,ןָעּבָאה

 ַא ןָעפָארטֶעג לָאמנײא שּונַײּב םָאה ךּורּב קִיציִא ַײּב
--- 66 == 



 יי יי לַאוק ָאיו םּוהַא
 554: גיי גיי דריידדידיי ,:שי-- עק רייאיריליקי די

 אויטאריטי לוי לידי ןטקזמצציגימיוי
 .טעיסירשטגאטונגהיי

 , ןְעמוקְעג םִַיה א טסַאג ּוצ טציִא זיִא רָע סָאװ , םֶעֹד ןּופ ןעדעַירּפוצ ןֶעווֲעג ןּוא ןֶעגיֹוא ָעגיר :רֶעסַאװ ַעלֶעג טימ טלָעכַײמשָעג טָאה עירָאלָאװ ןוא טמַאלפעג ענרָאמ רהיִא ַײּב ןֶעגָאה ןעקַאּב ָערַאד יד ןוא ץרַאה םימ טדֶער :עג טָאה לירעמ סָאד . ןֶעמּוקָעג טסַאג וצ םַײה א אל טשינ זיִא סָאװ , טנערוטס ןעטַאװָעשטַירּפ ןוא ןֶעגיונֶעַײלק םֶעד , ןֶעירָאלָאװ רָעדּורּב ןַײז טִימ טְסֶעּומשֶעג ןּוא .דֹנָעבֶא ַעְלַא םהיִא ּוצ ןֶעמּוק :עג ,טכַאמֶענ גידנעסיװ-מינ ךִיז יז סָאה . טפרַאדעּב טִינ ְךיֹוא עקגינַײלק ןּוא עקנִירַאד יד ,סָאד טסַײה ,ןיוש טָאה רֶע , טּפעלשעגמּורַא לעטילש ןעשטרֶעדנִיק ןַײז ףיֹוא לָערֶעמ ַענֶעׁש ָץגירהָאי:19 סֶע 'םעילוגרַאמ טָאה רֶע ָעכלֶעוו ןַיא געט עגומסָארּפ ןּוא ָעגירלֶעּבֶעג ָענֲעי ךָאנ טְקנֶעגֶעג רָאנ , ןֶעסֶעגרָעפ ןֶעצנַאגניִא רָאג רהיִא ןָא רֶע םָאה רׁשֹפֶא ןוא םֶהיֵא וצ טסמוא םֶהָעג לָערֶעמ ץקנירַאר יד וא ,טכַארטֶעג רֶע טָאה רשּפֶא , ןֶעגְיווׁשֶעג ןוא ץּפַאנַאק רֶעגְירֶעדעֶיג רֶעד ףיֹוא םינּפ ןֶעטיֹור קרַאטש ןּוא ןלַאה םָענָערנוּברֶעּפ ַא טימ ןֶעגָעלֶעג ,ןֶעוו לג ףַאלש ץנָעולּפניִא ףיֹוא לָאמטסנֶעד זיִא קִיציִא . ךִילטדֶעטש עטנהָאנ !ד ופ ץנייֵא ןיא ןרֶרהֶַל א רַאפ ןְמוקעגכָארא םהיִא בעילוצ | וא ןְענעֶירקֶעג בעיל ןְקִיציִא טדָעטש ַעסיורג ר ןופ ָעֹנייֵא ןיא ךָאנ טָאה יז , רָאה ענֶערָאשֶעגּבָא עטרַאה טימ = שרֶעדניק ןַײלק ַא םַאהְעג טָאה סָאװ ,לָערָעמ ַץקנירַאר
 , טרָעדנוה ַײװצ ָעצנַאג יקַאט רשפַא , טסַײװ רָעוו . , ןּוא ןעגֶעלרער לֶעּבּור 150 םִיװֲעג רֶש טֶעװ , טֿפיוקְ גנַאק טשינ טָאה רֶע סָאװ ,?קָנשטענלָאפ, םּוצ זַא טרעלק :ץג ןוא ןֶעמהָענ ט לָאעג טשינ טַײטנַא ןַײק ןֶעסֶעומש ָערֶעַײז ןיִא יקַאט טָאה רֶע .ךַז ןֶעגעַירק יז סָאװ ןֶעגָעוו ןּוא ןֶערֶער ַײז םָאװ ןֶע גֶעוו ,סנייַא-ץלַא ןָעווֲעג ץשונַײּב ךָאד זיִא ן'תמָא  ןיִא

 ראי סייט יי ורע

 ; טסֶעּומשֶעג ןוא ןֶענַאטשעג םִירחֹוס ךָעלדניּב ןיוש ןֶענֶעו לָאוקָאװ םִַײּב ןוא
 ,ןָעטפֶעשֶענ טָאר טכַאמ ׁשּונַמּב ---
 ָזַא --



 ןִגס לע גרָע ב ,ד

 ו

 ןֶערהֶאי יּבַא "קינשטָענלָאס, ץטימ ןיוׁש ךַיז םָעוו רֶע --- 
 , ןעטלַאה

 יֵנָעצֲעַּב םָעד טָאה רֶע סָאװ ,האולה ןד ןַײמ'כ , ןַײנ ---
 וי . טכַאמָג ןורֶא רָעצ

 ? העד רסחַא ןּופ טרָער רֶעוװ !? סָאװ ךיִא סַײװ ---
 טּפַאמרָעד ן'קַאינויּפ רָעגָיוש ןַײז םָאה טרָאטש ןיִא ןוא

 : ןֶעםִירֶעג ּפָאק רהיִא רַאפ ךִיז ןּוא
 רֶעד זַא ,טסּואווָעג טִינ טָאה רֶעוו ! דלַאװג ! דלַאװג ---

 | ! ןָא ןעגרָאט:טנַײה טצָעז רֶעצענֶעצֶעַּכ
 ףיֹוא סָאד ןוא ןֶעמּוקעג לַאוקָאװ םּוצ דלַאּב זיִא קַאינווַיּפ

 } טרָימשּוצ רֶעלֲעמ
 יצמשִיּפ עלַא טימ ,העד-רסח ַא  ןֶעדיִא ךייַא גָאז'כ ---

 . הער"רסח ַא םָעק
 ןּוא טַאהְעג ררָע'רד ןיִא ָעץלַא ַײז ׁשּונַיֹּב טָאה ,אלימ

 רֶעֹד .טרָאר ןָעלּפַאלּפ ַײז סָאװ ,ןעסִיװ םלָאװֶעג טִינ ּולְופַא
 עצנַאג םִימ רֶעצֶענֶעצעּב םּוצ זיִא רֶע סָאװ ,סָאד ןָעוויִג זיִא רקיע
 , ןַײרַא לֶעּבור טרָעדנּוה ףניֿפ
 טימ לֶענָענ-רֶעגניּפ יר ןּוא ןְעווָעג ןֶעגָארמּוצ ןקַאמ זיִא רֶע |
 ףיז טָאה חמ ןיִא ןֶעװ לָאמטסנָעד ,ןָעסִיּבֶעג ׁשִינֶעלייֵא םיורג
 ;טהָערדֶעג הבשחמ ץגוצנייַא'נַא גָאט ןֶעצנַאג םָעד

 ! 3 ןֶעּברַאק 0 לֶעבלַיּפש ַא ---
 :רֶעד לַאוקָאװ םָעד ףיֹוא ןקיצמהרבַא רֶע טָאה םָעדכָאנ

 יװ : טהָערּפרֶעד םהיִא טימ לָאמ ָעטשרֶע סָאד ךיז ןוא טּפַאמ
 ןופ גנַאל טשינ ךָאד זיִא רֶע 1 קיצ'מהרבַא ,יקַאמ רֶע םיָעלק
 יװ .םױרַא ץנַאנ לֶעֹּבּור 1000 טִימ רֶעצִינֶעצֶעּב ןָעּבלֶעַז םָעד
 { ןֶעּפַאחוצסֹורַא לּכּור 800 יד ךִילנעמ זיִא'ס : רֶע טקנָעד

 ןּוא טשמעווקעגפיונוצ ץנדָאמ םִינּפ ןַײז טָאה קָיצ'מהרבַא
 יֹזַא ,ׁשִינֶעלייַא ןּוא חֹּכ טִימ ןעצטַארק ןֶעמּונעג רֶעיֹוא ןרָעטנוא
 ַײּב ןיִא רָעיֹוא ץרעטנוא זַא ,ןֶעווֶעג ןָעּביולג ּוצ ןיוש  זיִא'ס זַא
 .רָענעגושמ םֶהיֵא טסַײּב סָאװ ,ןַארַאפ תערצ ע'נּכוסמ ַא םהיֵא
 , ןֶעמָעהמָא םנ םהיִא טזָאל ןּוא ןַײװ

 טָאה --- ,ל'שונַײּב .. .יִא ...יִא .. .יִֵא - ,ל'שּונייּב ---
 ---,ןֶעַירשֶעג לעב'לוק ןיר ַץנדָאמ ַא ףיֹוא ,ךִיז גַידנָעצמַארק רֶׁע
 , .,לישונַיב ,ַא !גָעֹרפַא טשִינ רָעהָירפ ךימ ןָעמ טוהט יװ



 לַאוקָאוו םוהא

 ,..ןעטבַארמ טשינ םָעד ןֶענֶעוו ּולִיפַא לִיו ןוא דרֶע רָע ןיִא סָאד רֶע טָאה ,ונ ? ןַײנ ..1 ַא . .1 ןָעקַאֿפיסױרַא רלָעג םָאר טרָאפ ןָעמ ןָעק רשפָא  םִינ קיצ'מהרבַא טסַײװ ןצ + . + זיא רקיע רֶעד ... לבּור 00 טימ רֶענינָעװ רֶע טָאה ..יםָעְד ןיִא 8 טהָעג'ס ,אלימ ,ונ ...1א ...1שבי ,םָאד טסַײה , רלָעג סָאד זיִא --- ,םִיּפ ם'קיצ'םהרבַא ףיֹוא גָארַא טְקיקְעג ןָעגיֹוא ַעטרֶעקרֶעפ טימ ןוא ןֶעסִיּבֶעג לֶָעגענירָעגניפ יד רניוׁשֶעג טָאה ׁשֹונַײּב
 , ןֶעכָערב טשִינ ּפָאק םָעד ליפא ליוו'כ . .. ןֶערָער וצ סָאװ טשִינ אלימּב ךָאד זיִא ,ונ +ןלעפ טשִינ ְךיֹוא טֶעוו'ס , .3 ןָענָאלקּוצ םהיִא ןּוא ,םֶענַײז וצ רֶעגָאװש םּוצ , ףַארג רֶעֹוְיק .ליֵק םּוצ ,לשמל ,ןוהט רהָאפ ַא ןוא ,ּונ 1 ןַאלּפ ןַײק טִיג זיִאס ,..3 ַא 3 ןָענ'מתח'רַאפ *ץינולק, ןד םהיִא ןּוא "םֶענֹּבֶעידיפ, םָער ןֶעהָענ ! ןַאלּפ ןימ ַאֹזַא ןֶעגֶעוו ,לשמל ,רהיִא טרָעלק יװ ןוא ,ּונ . . .טרֶערָעג טשִינ גנַאל יקַאמ רשפֶא ןוש ,סה ...ןָערֶער לֶעסִיּב ַא יֹזַא טָאלג ףיז טליוו'ס.. + וצ טרַאװ . .+ םַײצ ןַײק רהיֵא טָאה סָאװ 1 קיצ'מהרבַא רהיִא טפױלטנַא סָאװ  רָאנ --

 5: יי-אייילריי ראו ייייייייקאיטצעגאנא סי

 , ןֶעכָארּבָעג טסּבלֶעז ךיז ןוא טגלָאפָעג טשִינ ּפָאק רֶעד רֶעַּבֶא טָאה
 , ןַעּבֶענֶעג טינ לָעּבור 800 ןַײק רֶע טָאה רֶעצינֶעצעכ םָעֹר זַא ןוא ןְעווָעג טינ טלָעװ רָעֹד ףיֹוא .קינשטינלָאס, ןַײק זיִא'ס זַא ,ןעטכַארמ ּוצ ןּוא ןָעסֶעגרָעפ ּוצ ַײז ןָעווֲעג זיִא רֶערָעווש ךָאנ ןוא ץרַאה ם'נופ שטַײנק ןֶערֶעי ןיִא ַײז ןֶעלהִיִפ ּוצ רעש ,ַײז ןֶעקנֶעדֶעג  וצ רֶעווׁש ןעווָעג זיִא'ס . טסֶערּפֶעג חֹומ ןֶעטהִימֶעגנייַא םָעֹד טרָאד ןוא ןֶעּכ .ילקרעפ ּפָאק ןיִא םהיִא ּוצ ךז ןֶעּבָאה , טֶעזֶעגנָא לכׂש ןהָא ןוא ןֶעגְילָעג רלֶעג םהיִא ַײּב טבש ןהָא טָאה סָאװ ,טָארקנַאב ןעׁש .ירַאנ-ןָעצִינָעצֶעּב םָעֹד טימ ,ןֶעסֶעגֶעג ַײרטעג זַײמ יד לָעקנַיו גיּביומש ןּוא רָעטסנִיפ ַא ןיִא ץעגרֶע ןעּבָאה'ס ןָעבלֶעוו ןוא ןֶעווֶעג טינ הנוק ןַײק ויִא'ס ןֶעבלֶעוװ ףיֹוא ,"קינשטינלָאס, רֶעֹד
 סָאװ םָעד ןָעגֶעװ טכַארטֶעג ןוא לַאזקָאװ םַײב  ןָעגנַאנָעגמורט ,ןֶעסֶעגרעּפ ךיז טָאה רֶע ןָעוו , עטס ןֶעויַעג ןֶענעז ךָאד

 --- (64) הױז



 ןֶא ס לע גר עב .ד

 'ןַײק םהיִא ַײּב טָאה רֶענַײק סָאװ רַאפרָעד ,שּוג זיִא ן'קוצ'מהרבַא
 ,רַאּואוורעזֶער ַא טָאה רֶע סָאװ רַאּפרָעד ,ןֶעמּונָעגּוצ טשַיג דלֲעג
 . בַײװ ענולק ןּוא ָענֶעש ַא רקִיַע רֶעֹד ןוא רֹלָעג ,בוטש ָענֶעש ַא
 ,לָאטטסנֶעד ךיז טָאה טלָאװְעג ןּוא , הטרָעװ טִינ זיִא רֶע רֶעכלֶעוו
 ןעלָא עזַײּב ןֶעֶענש ןוא ןַײז רֹנֲעבָא רָעגוטניוו-םרוטש ַא לָאז'ס זַא
 :ןעסיורד יד לָאז רֶעויּב ַא שנַיװ ַא ןּוא ןעשטַאפ ןֶעגיוא יד ןיִא
 ןיִא ןקִיצ'מהרבַא ַײב לָאז רֶענַײק ןּוא ןָעּפַאלק טנַאװ ןָא ןָעדָאל
 רֶעלעקנּוד רֶענֶעי טימ םהיִא ץּוח ,ןַײז טִינ לּבִיטש ןֶעטֶעטְכיֹולֶעּב
 ,ןֶעגיֹוא ץנולק טִימ םהיִא ףיֹוא ןֶעקוק לָאז ָץכלֶעוו ,רֶענעש ןּוא
 ןּוא םִירּוסי עפעִיט ץנַײז טַײקמַאזקרָעטּפיֹוא םיורג טִימ ןֶערֶעהסיֹוא
 : ןֶעגָאז

 יי ךייַא הָעטשרָעּפ ךיִא ,שּונָּב , ןָעִיוו טפרַאד רהיֵא ---
 ..+ ךייַא טימ ןֶעמַאווצ רשּפָא להָוּפ'כ

 ? טלָאװֶעג םֶהיִא ןופ טַײל-לַאזקָאװ יד ַײז ןֶעּכָאה סָאװ רָאנ
 :עקנִיװ רֶערֶעי ןיִא סהיִא ןֶענֶעוו טְסֶעּומשֶעג ַײז ןֶעּבָאה סָאװ רַאּפ
 ףיֹוא קי ןגסױרַא ךָאל ןֶעדֶעי ןופ ַײז ןֶעּבָאה סָאװ רַאפ ?ַעֹל
 :ןָעווווֶעגנָא ןוא ןֶעגיוא  עגורוגַײנ ןּוא עגּורלַעכַײמש טימ םהיֵא

 ְךיִא יו ...רֶע ויִא טָא .ׁשּונַײּב -- רֶע טהָעג טָא --
 ,דיִא ַא ןִיּב

 רֶעד זיִא טכַײפ .טכַאנרַאּפ רֶעגָיררָעטנַיװ רָע זיִא טָא
 עבֶא יר טימ לַאוקָאװ רעד ויִא טכַײּפ , רָיוַא רֶעמָערַאװ
 ,םּורַא םהיִא ןֶעלגנַיר סָאװ ,רֶעמיֹוּב עטעקַאג| ןוא עטלעקָאש
 , רָע'מִינּפ ם'נֲעשנעמ יר ןָענָעז טבַײפ

 יד רֶעֹּבִא ךיז ןָעגירק ּוהֹּתה םלֹוע ם'ופ רֶעכעה ץֶעגרֶע
 רֶעֹר טרָאד טלָעכַײמש . גנילהָירפ ץטימ רֶעטְנִיװ רֶעד ןָעלמיה
 טֶעֹּב ןוא גנַילהירּפ

 יא דָאד טָעוו'ס ,רֶעטױל ןּוא ןַײר טַײז ,ןָעלמִיה ---
 .ןוהט האנה םִיווָעג םָערבָאנ

 עגירוגורּב ָענַײז טַימ טקנַײװ ןּוא רָעטנִיוו רעד ףיז טרֶעזַײּב
 ! ןָעמָערּב

 , םרָעייֵא טּוחמ , ןֶעלמִיה ---
 צ ןֶעמָעוו טִינ ןָעסַײװ ןּוא ןעלמיה יד סָאד ךיז ןעלקנַײװק

 ,גירנֶעקלָאװ טָא , רָעטיױל טָא יקַאט ןֶענעז ַײז  ןֶעגלָאּפ
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 לַאוק אוו םּורֵא

 ןֶעלמִיה יד ּוצ ןָעסַײררעּפ ןָעׁשנָעמ עטגִיטפֶעטֶעּבמּוא ןוא
 : ןֶערֶעלק ןּוא ּפעק ָערֶעַײז

 ם'ניִא ּוצ ןעקלָאװ ם'ניִא : ןֶעצֶעז ןּז יד ךיז טֶעוו ּואוו ---
 ? לָעמִיה םָענַײר

 םִירחֹופ יד זַײװ-ףֶעלדנִיּב ןֶעהֶעטש ץַאלּפ-לַאזקָאװ םָעד ףיֹוא
  ןשּונַײּב ןופ ץלַא ךָאנ ןֶעסֶעּומש ןּוא

 םהיִא ַײּב , ןצּבק ַא רלַאּב ןיֹוׁש ךָאד זיִא רֶע , שטַײטס --
 ! ? םָאר טּבַײלּב

 ַא ןׁשונַײּב ַײז ןָעסֶעגרֶעפ , גוצירַישזַאסַאּפַא ןָא טמוק
 ץעגרֶע טנרָעל סָאװ ,םלֹוע ןָעגנּי םּוצ ךיז ןֶעמהָענ ןוא עלַײװ
 ףיוא םַײה ַא טציִא ןֶערהָאּפ ןּוא טדָעטש עסיֹורג ַענֲערעֶישרֶעפ ןִיא
 , ןרָעטסקֶע ַא----רּוחּב ןעטרַאדָעגסיױא ַא ףיוא טקניװ ןעמ . בומ-םוי
 ; םהיֵא ,טגָאלקעּב ןעמ ןּוא הרוחש-הרמ לעּב ַא

 :ַאמ רֶעד זיִא הָעוו ,םָערָא ,ְךֶעּכָענ םָעֹרָא  ...יֹוא ---
 . ןֶעמ

 ףיז ןעמ טנהָאמרֶעד גוצ רֶעֹד ּבָא רָאנ םהָעג'פ ןָעוו ןּוא
 ; ןׁשּונַײּב ןָא רֶעדעִיוו

 רֶעגיויש יד 1 חסּפ ףיֹוא שּונַײּכ םרָאּפ ןַיהואו .,ַאש ---
 , ןֶעּבַײרטכרּוד ןָעקָעטש ַא טימ םִיוֶעג םֹהיִא ךָאד טֶעוװ ַענַײז

 ןּוא לָענָעַנ יד טסַײּב ,ןַײלַא רֶעֹניֵא םּורַא טהָעְג רֶע
 ; טכַארט

 ? רימ ּוצ ַײז ןָעּבָאה סָאװ ---
 ימָערּפ ַא םימ םהיִא ַײּברעּפ טהָעג רֶעגְידמִירַאּברֶעד יִלֶא

 .רָעּבַײװ םֶענָיִד ןטימ רחֹוס םּוצ ףױ טגָאלק ןּוא רחוכ ןָעד
 : לוק ןֶעש

 טָא .ןַעטַײצ עגיטנַײה ןעמ טכַאמ ןֶעטּפֶעׁשֶעג ָענֶעש --
 רהיִא . .. ןַארַאפ ןַײטשניּבור שּונַײּב רֶענייֵא לַאזקָאװ םַײּב זיִא
 ףייֵא גָא'כ . ..ןיֹוש רהיֵא טהָעְז ונ ..,.? טרֶעהֶעג ןיוש טָאה
 ,דנַאה ם'נופ עקַיּפָאק ַא ןעזָאלסױרַא טִינ טנַײה יקַאט רָאט'מ

 : טכַארטֶענ ןּוא ןָענַאטשעג טַײז ַא ןָא זיִא רֶע
 לַאוקָאװ םָעֹד ףיוא ,ן'קַאינוװיּפ ץוח ,ןֶעד טָאה רָע ןּוא ---

 ? טקיוּפוצ
 טינ , ךיז ןּוא טכַאמָעג גַידנַעסַיװ טִינ ךיז םָאה קַאינווִיּפ רָאנ

 ; טלֶעטרֶעווֶעג טַײל-לַאזקָאװ יד טימ ,םהיִא ןופ טַײװ



 ָאד ןיוש ּבָאה'ב , רֶעגורמרַאּברָעד :יונַאּפ ,רהיֵא טרָעה --
 ..יןֶעגָאז ןָעדיִא ןָעוָאל טָא ,טכַארטֲעג ךס ַא ךייא ןעגָעוו
 ּוצ רֶעֹּבֶא ויִא , ..רֶעֹּבֶעַל יד זיּב ףייַא ףיֹוא ךימ טסירדרֶעּפ'ס
 בָא ןּוא ָאד טָא ךייַא ןֶעלעטשּבָא ! ןַארַאפ הצע ןייֵא רָאנ ךייַא
 ? טהָעטשרֶעּפ רהיֵא .שטֶעּפ ַעכילטִז ע'המָא יד ןֶעלהֶעצ

 ןוא ליּכשמ ןָעמוג םַײּב רָאנ ןּוא קַאמשֶעג טכַאל םלֹוע רָעד
 .ןעניוא יד טרָעדנּואוװרָעּפ סָאװמֶע ןעלכַײמש תֹודמ-לעּב

 ? יול 'ר סָאװרַאּפ , רֶע טגֶערּפ ---- 4 שטֶעּפ ---
 : לוק ן'ףיֹוא טרֶעּפטנֶע ןּוא ךִיז טלעקנַײװק קַאינויּפ ןּוא

 } רהיֵא טָאה ,ךיִא גָאז ,דלָעג ןָעד .שטֶעַּפ רָאנ --
 רֹוכּכ ןיִא רֶעדָא דלָעג ןיִא , טֵאהָעג רהיִא טָאה ןָעטַאט םִענָעׁש ַא
 רהיֵא םִיג ַענֶעׁש ַא הבדנ ַא ןוא ,ןָא טינ םענַײק רהיִא טרהָיר
 גָאז ,הצע רֶעדנַא ןַײק םִינּפ-תוזע ןּוא ףּוצח ַאזַא וצ זיִא --- , ףיֹוא
 ףא ׁשטֶעּפ ָעכִילטֶע ָע'תמֶא יד םהיִא םִינ ןעמ :ָאטינ ,ךיִא
 , יָאװָארָימ  םּוצ ןֶערָאל ןהָעג רֶע זָאל ןּוא ןושל םוטש

 :עג ףולדנַײרּפ ןּוא טכַאלעג טָאה םלוע ֶעכיההער רעד
 .בעלֶעג רֶעֹד ךַיז טָאה םָעדכָאנ .סָעצַײלּפ ם'קַאינוויּפ ןיִא טּפַאלק
 רֶעצִימָע ַי יז טָאה טרָעהָעג ןּוא טקַאהֶעגרֶעּביִא םִיצּולּפ רֶעט
 : טגָערּפ

 ? יױל 'ר ,ץׁשּונַײּב ןּוא ., ּונ ---
 ןּוא טנֶערפֶעג רֶעצִיִמֶע סָאד טָאה שִינָעצָעווצ ףיֹוא םֶהיֵא

 :ָץנֹבֶא רלַאּב ןּוא טהָערּפרֶעד הלאש רֶעד טִימ ךיז טָאה קַאינוװִיּפ
 : טרֶעפטנֶע

 ןַײלַא ןיוש ךִיז טָאה שּונַײּב ,רֶענייֵא המֹוש ,ׁע---ִׁע ---
 . טשמַאּפֶעגסיֹוא

 ! ַאש-שיש ---

 עג ןקַאינוײּפ ליטש טָאה ץִימָע . טְרָעהֶעג טָאה ׁשּונַײּב
 :עֹנ טָאה רֶע .טַײװ טִינ ָאד טהָעמש ,שּונַײּב רֶע זַא ,טגָאז
 :עֹּב ךיז ארומ טָאה ןָעמ ןוא םהיִא ףיֹוא טקוק ןָעמ יו , טלהיפ
 סָאד . ןֶעגיֹוא עטנירַילֶעּב ןּוא ָעגיר'תומוערת ץץנַײז טימ ןֶענֶעגֶעג
 טּפַאלקעג גָאטהָעװ ַא טִימ ןּוא דנִיוושֶעג ןיֹוׁש ךז טָאה ץרַאה
 עסַײה ָענרָאמ ַא םָעֹּפָע ןיִא ןֶעקנּומֶעגרעטנוא ךיז לָאמ ָעלַא ןּוא
 :ָעג ןיִא ףילדנעטשרָעפ טִינ ןוא הנושמ יֹזַא .ךַאז ָעגָידּז ןּוא
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 לאוקָאוו םּורַא

 ס'קָאינוװיּפ גוהּור ןּוא ףָילָעמַאּפ ךָאנ טגנילק'ס סָאװ ,סָאד ןֶעוו
 ; לוק רֶע גָידלֶעטרֶעװ

 , םהיִא רַאפ רֶעכַײר ןייש ויִא פיל חמלש .השק טשִינ ,ןָערֶעה ןיוש גָעֹט רֶע ---
 טּפַאלקעג רֶעקרַאטש ןּוא רֶעלָענש ןיֹוש טָאה ץרַאה סָאד ,קָאלג רֶעסיורג-ךילנהָעוועגמּוא ַא ןִירָעיֹוא יד ןיִא ןֶע גנּולקֶעג טָאה'ס

 טינ םָענַײק ךיז רַאפ ַײז ןֶעֹּבָאה ךָאד ןוא טַײקגיסַײלּפש;לָאה :נַאלעמ ַא טיט טְקיִקְעג ןָעּבָאה ןָעניֹוא יד .ןְעוועג רֶעסַײה ןיֹוׁש ויִא ,ןָעדָאּבֶעג ךיז טָאה ץרַאה סָאד רֶעבלֶעוװ ןַיא ,ךַאז יד ןוא
 ,ןֶעגְורלֶעטרֶעוו ןּוא ןֶעכיוה , ןָעטְרָעקיֹוהֶעגנייֵא םֶענָעַי ץוח ,ןהָעוֶעג
 יר ןְעגיֹוצָעג קרַאטשיךי-נהָעוועגמּוא  ףִיז ןֶעּבָאה'ס ןֶעכלֶעוו ּוצ
 ץרַאה עטהִירֶּעגּבָא ָעטרֶעדּורֶעג-ףיֹוא סָאד ,רדנָעַה יד , ןֶעגיֹוא
 גידנעגָארט ,ץלָאטש ןוא טסָעפ ןֶעגנַאנָעג זיִא רֶע ןֶעבלֶעוו ּוצ ןּוא
 : קסּפ ןֶעצלָאטש ןוא ןֶעטְסֶעפ ַאזַא ףיֹוא ףיז טִימ

 ,.!ריד ץשֹזַאנ --
 סעּכ טימ ךיז טָאה דנַאה ןַײז יו ,טלהִיפָעג טָאה רֶע

 ץ'רֹוּכש םָעד טּפֶעשֶעג ןוא קַאּב ם'קַצינוויּפ ףיֹוא טוָאלֶעגּבָא חֹּב ןּוא
 : המקנ ןּופ םעט

 ! יָאװָארָימ םּוצ ּוד ךימ דָאל הָעג טציִא ןּוא ---
 .נוא ַא :טהֶעהרֶעד רֶעֹפטנֶע םָענדָאמ ַא רֶע טָאה םֶעֹּפָע

 ; עמִימש עטצַײרוצ ןּוא עדלַיװ ַא ןּופ ַירשֶעגסיֹוא ןֶעבְילדנֶעטשרָעּפ
 ! ַאיַאנַא ---
 ךָאנ יז טָאה רֶע . ןָעטלַאהָעג דנֲעה יד רַאפ םהיִא ןּוא טּפַאחָעג .םּורַא ןעטנָוה ןּופ רֶעצְימֶע םהיִא טָאה'ס  ןֶעטלַאהָעג םִינּפ ןֶעֹמ :שטַאּפץגסױא םַײּב רנֶעה ָעדַײּב טִימ ךיז טָאה סָאװ ,רֶעכיוה ןּוא רֶעטרֶעקיוהָעגניַא רֶענָעי רָאג וצ ,ׁשּונַּב --- רֶע : ןּוהטָעג יירשעג םעד טָאה'ס רֶעװ ,טסּואוֶעג םִיִנ רָעֹּבֶא טָאה רֶע --

 ; קנַארֶעג ןָעמ'ןשקע'רֶעּפ ןּוא ןָעצריק ןייֵא ץלַא טבַארטֶעג ןוא ןֶעסִירֶעג ץ'קַאינוויּפ ןעטשטַאּפֶע גסיוא םוצ ץלַא
 ,. .יָאװָארימ םוצ ּוד ףימ רָאל טנַײה ןּוא ---

 רער ירמיה ליידיק רשי יייי ירד יידל ל ריי

 ; טגָאוָעג ןוא ןָעמ
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 ןֶא ס לע גר ע 3 ד

 .לַאוקָאװ ם'נופ בָא טרהָאּפ ! שּונַּב .---
 ןֶענֶעוו טכַארטֶענ ןּוא םקוקעג רֶע'םִינּפ ָערֶעַײז ןיִא טָאה רֶע

 .רֶענלֶעז ןופ גנַאל טִינ זיִא סָאװ ,רּוחּב ןָענירהָאי 98 ם'קַאינוויּפ
 ַא ןיא רֶענּוהמֶעגנָא ַא רֶעכיֹוה ַא , רָעטדנּוזֶעג ַא . ןֶעמּוקֶעג טסנעיר
 םַײּב טציִא ךיז רֶע טהָערד , לָעו וומש עגנַאל טימ לֶעּבַײל ץרוק
 רּוחֹּב רֶעד . ץ'שּונַײּב , םהיִא ףיֹוא סיֹורַא טקוק ןוא םּורַא לַאזקָאװ
 ָעגיטּפָערק םִימ םָעצַײלּפ עקרַאטש ,םִינּפ ןֶעׁשָע'יוג טור ַא םָאה
 :רֶעפ ןּוא ןָעסקַאוועגּפױנּוצ ,ןַײלק ןיִא רָענַײז חֹומ רעד .דנָעה
 רעד ןָעׁשנעט 8 רֶע ןֶעק *! גָאלש , םהיִא טגָאז ןֶעמ זַא . טּכֶערנ
 , ןֶענֶע'גרה

 . ןֶערהָאפ זומ'מ ? ץורָיה ַא  זיִא'פ ---
 ןּוא ,ּפָאק יד הָעוו לֶעסִיּבַא ּולְיּפַא טציִא םהיֵא טוהט'פ ---

 ? ץּורְיּת ַא זיִא'ס רָאנ ,ןָעכָערּב םִיּפ יד טימ דנֲעה יד
 ץנַאג ןעגרָאמ ןוא ןָעּפָאלש הָירפ טציִא ךַיז רֶע טנֶעל טָא

 .+ . ןֶענִידרָעגַײז ַא 6 ץטימ הָירּפ

 ןֶעטלענָאװױװּפ ןָעגנַאלַא ךָאנ ,טכַאנַײּב רֶעֹּבֶא רֶע טָאה
 ָעלַא ןיִא טלעק ץגַידהנושמ ַא טלהָיפרָעד םִיצולּפ ,לָעמַירד
 רֶעד ףיֹוא םּופ ְעסִיװרָאּב ןּוא ָעגִירָעטְוצ ַא טלָעטשַעגּבָארַא ,םירבא
 ןַײז ערדלָאק רֶעד ףיֹוא ןָעּפרָאוָעגּפיֹורַא ןּוא ָץגָאלדָאּפ רֶעמלַאק
 .ַאווֶעג טִינ טָאה קָאר רֶעד רֶעֹּבֶא . קָאר ןֶעמֶערַאװ ןוא ןֶערֶעווש
 ענַײז ָעלַא טִימ קָעדּוצ ןֶערֶעווׁש ץרֶעטנּוא ךַיז טָאה רֶע ןּוא טמֶער
 :נָעכַאמרָעּפ . ןהָעצ יד טִימ טּפַאלקעג ןוא ןָעפרָאװֶעג רֶעדעַילג

 ןֶעניז ןיִא ןוא טלֶעמָערדעגנייא ךַאװש רֶע טָאה ןעגיֹוא יד גיד
 -רָעגַײזַא 6 ן'טִימ ןָערהָאּפ דלַאּב טא ןיוש טּפרַאד'מ זַא ,טַאהָעג

 ,י+ * עני
 .ענסיוא גּוצ ןיִא ןיוש םִיצולּפ סָאד רֶע זיִא ֹוזַא יו ןוא

 ם'נרֲעטמַאל יד ןיִא טכִיל ךָאנ ןֶעּבָאה | ןָאגַאװ-ףָאלש ןיִא : ןעסקַאװ
 :סֹרַא םָעצִילָאּפ יד ןּופ טרָאד ןֶעּנָאה סםִיּפ ָץסְיפרָאּב . טנֶערּבֶעג
 לָעקנַיװ ןרָעטסניּפ ּבלַאה ןיִא ףיז טָאה רֶע .טְקֶעטשעג
 עג ,ןָענּופֲעג ץטנַאקֶעַּב טרָאר רֶעֹּבֶא ךיז ןָעּבָאה ,טּפוטשרעּפ
 : טנֲערפענ ןּוא םהיֵא ּוצ טלעכַײמש

 ?ֵא ,שונַײּב 'ר .סָאד ןֶעמ  טרהָאּפ ןיהואוו ., ןיהואוו ---
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 לא וק ָא וו םּווֵא

 ןּוא הלאש יד ןֶערֶעה ּוצ רֶעווש-ְךִילגֶעמנּוא ןֶעוועג זיִא'ס
 : ןרֶעפטנֶע ןּוא ןעלבַײמשּוצ טזּומֶעג רֶע טָאה ךָאד

 ףיֹוא ןָעמַאמ  םּוצ . . ,טרהָאּפ ןֶעמ .,. . טרהָאפ ןָעמ --- 
 . ןעמ טרהָאּפ חספ

 | ?יֹזַא רָאג ---
 ךָאנ טָאה רֶע ןוא ןָענַאטשרֶעּפ טִינ ןָעּבָאה ָעטנַאקֶעּב יד

 ַא ,ןֶעטַאט םֶעֹד סָאד רֶע טרהִיּפ הנתמ ַא .טלֶעכַײמשָענּוצ ץלַא
 עטַאמ רֶעֹד ןּוא ...ןהױ םֶענֶעּבֶענֶע;סיֹוא ַא ןּופ תחנ לֶעסִיּב
 דרוי רָעטרַאדָעגסיױא ןּוא רֶעכיֹוה ,  רֶעגְידלָעמַירד רֶעד . + . ןלַ
 ליטרָעטש םָענעפרָאװרָעּפ םָעֹד ןיִא ךָאנ טָאה סָאװ ,ןסחי ןּוא
 ןא טרָאטש ַא ןוא ּבוטש ענֶעלַאּפֶעגנייַא-ּבלַאה עטמִירקָעגסיוא'נַא
 ןופ רתסּברּתמ ןּוא הבצק םהסה ןמ טרָאד טמהָענ רֶע .חרמ
 . .. תֹוריִׁשע ם'רָעווש ןַײז ךָאנ ןַעקנֶעדָעג סָאװ ,םִיּתּב-ילעּב ץבַײר
 סָאװ ,ַענֶעדיִא ענּולק ןּוא ָעטרֶעקיֹוהָעגנייַא יד ,ענַײז עמַאמ יד ןּוא
 ,ןֶעסֶעגרֶעפ טשִינ ןָערהָאי עג ,עמּוג יד ןָא ץלַא ךָאנ ןָאק
 :םיוא ,ןָעשִיוו ךּומרַאּפ ן'טימ ןֶערהָערמ ָץמָערַאװ ןד 0 טעו
 ָעְירנֶערהָערמ עמיר ַא םַײצ ּוצ םַײצ ןופ םֶהיִא ּוצ ןָעצָאלג
 :גייַא יד ןֶעּבָאה ןֶענִיז ןיִא טַײצ עצנַאג יד טָעוװ ןּוא ג גיוא תונמחר
 : הבשחמ ָץדנֲעהֶעו ָעגְוצ

 ,..םלֹוע לׁש ֹונֹוּבר . ..טּבֶעלרֶע ;ד --- 

 לע רַאפ ,םִירבח ָענֶעזֶעווֲעג טִימ טַײל-עגנּי ָעלֶערֶע ןּוא
 ַא לָאמַא טָעװ רֶע וַא ,טמהִירָעּב זַײװ-לֶעגנּי ךַיז טָאה רֶע ַעֹכ
 ןּופ םִיבֹורק ָעגְירֶעיֹורט-גידנָעגַײװש יד ןּוא ,..ןַײז רוב רֶעכיֹורג
 ,.. ּבַײװ רֶעטשרֶע רֶעד

 ןרֶעַײט םֶענָעי ןיִא ,טרָאד ןַארַאפ זיִא סֶָעֹלַא ,םָעלַא
 שוי :ןֶעוָאל ָאט . חסּפ ףיֹוא טציִא טרהָאפ רֶע ןַיהּואװ ,ָעלֶעמרֶעטש
 ַײז ןֶעזָאל ןּוא ןעלבַײמש טשִינ םהיִא ּוצ ץטנַאקֶעּב יד טָא תֹוחּפל
 ; ןֶעגֶערפ טשִינ

 4 שונַײּב יּבר ,סָאד ןָעמ טרהָאּפ ןַיהּואװ .? ןיהּואוו ---

 ןֶעטרֶעקיֹוהעגנייַא ןיִא סָאװ ,ל'רדח םָענַײלק ןַײז ןיִא רָאנ
 עסַאלּב ַא , ןֶעווֶעג סַײה רהָעְז ןיֹוׁש זיִא , לּבימש ןעש'רעיוּפ

 .הָירּפ ןֶעגָידנֶעקלָאװ רֹהָעז ןּוא ןָעטלַאק ,ץלַעקנוד ַא א ןופ ןַײש
 טיפ /} --ה



 ןָאסלָעגרָעּב ,ד

 .וא יד טנֶעפֶעֶעג טָאה רֶע .טֹהֹורֲעְג לימש ָאד טָאה ןָעגרָאמ
 : ןענַאטשרָעפ טשִינ ןוא ןֶעג

 !ןֶערהָאפֶעג טשִינ ךָאנ ,םָאד טסַײה , רֶע זיִא ---
 ןּוא רעטמִירקַענסיוא רֶעֹד ףיֹוא סָאװ , ךָאל ַא ןיא ץֶעגְרֶע

 לירג ץגיהּורמּוא'נַא טצלִירנֶעג טָאה ץּבורה רָעטצַײהֶעגסיֹוא םּוג
 זיִא לָעקנּוד רהָעְז .טַײקמֶערַאװ רעד ןופ טַאהָעג האנה דלִיװ ןּוא
 ןְעווֲעג זיִא לָעקנוד יֹוזַא ךיֹוא ןּוא , ןֶעווָעג ל'רדח םָענַײלק ם'ניִא
 ,ל'רעטסנעפ םיגְיקע רעִיּפ ןּוא םָענַײלק טַײז רֶענָעי ןופ , טרָאר
 טלָעקָאשֶעג ןעצנַאגנַיא ךִיז טָאה םיֹוּבלֲעפּפָע רֶעטלַא רֶעד ּוא
 :ַארטסָענ ןָעגַײװצ ָעגִירָעיֹורט ןּוא ַעטֶעקַאנ ץנַײז טָימ ן'צִימֶע ןּוא
 ,מָעש

 , רּוחּכ ןֶעגוטּפֶערק ס'קַאינוװיּפ ןָא טנהַאמרָעד ךַיז טָאה רֶע
 רֶע זַא , ןּוהמָעג רֶעלקַא , לַאקָאװ םַײּב םּורַא ףיז טהָערד סָאװ
 יד טִימ דנָעה יד . ןֶעניֹוא יד טכַאמרָעּפ קִירּוצ ןּוא ףַאלש טרָעו
 ,סַײה ןּוא רֶעווׁש ןֶעווֶעג זיִא ּפָאק רעד ,ןּוהטֶעג הָעו ןֶעּבָאה םִיּפ
 .טלָאװָעג קרַאטש ךִיז טָאה ןעלמִירד ןוא

 .ןֶעגָארטֶעגנָא לַאזקָאװ ם'נופ טסֶעג חּור רֶעד רֶעֹּבֶא טָאה
 :רֶעד טרָאפ ךיז ןָעּבָאה ,סָאד טסַײה ,םִירחֹוס עגִיצרָעהטּוג
 ; ןעטסַײרט םהיִא ןֶעמּוקעג ןוא טמרַאּב

  קִילגמּוא רָענַײלק ַא זיִא'ס 4 סָאװ יִא סַײװ ----
 ש סָאװ ,שמַאּפ רֶעד טשינ זיִא ,סָאד טסַײה , רקִיַע רֶעד

 צנֶעמׁש קיצ'טהרבַא סָאװ ,סָאד רָאנ ,ןֶעּבֶעגֶעג ץקַאינוַיּפ טָאה
 ,תונעל ןֶעכַאמ ןוא ןעלֶעויק ן'רֶענָאיסִימָאק טיט םִירחֹוס סָאװ , ךיז
 :ןָענֶערּפ ןּוא ַײז ןֶעצִיז , ן'קיצ'מהרבַא ַײּב מרָאד

 { טִינ הטורּפ ןַײק רלַאּב ןיֹוׁש ךָאד טָאה רֶע ---
 רעטַײװצ ַא זַא ,םִינ טסַײװ רָעװ ?ףייש .ָאד זיִא סָאװ

 ןּוא טּבֲעלֶעג ןֶעדעַירפּוצ לַאקָאװ םַײּב טלָאװ םרָא ןַײז ףיֹוא
 ןַײק טלָאװ קַאינויּפ ןּוא ןָערָאװָעגנָא טִינ רֶע טלָאװ רלֲעג ןַײז
 ...1טַאהָעג טינ הועה

 ןּוא רֶעדעַילג ץסַײה ָעלַא טימ ןּוהטֶעג רֶעטְיצ ַא טָאה רֶע
 . טּפַאחָעגפיֹוא ךיז

 ןוא לימש ןֶעווֶעג זיִא רדח ן'לָעקנּוד םענַײלק ןַײז ןיִא
 ןּוא רָעטדנױַעג ַא ןענַאטשָעג ןיִא םָעּב םַײּב רָאנ ןֹוא ,טמוּפ
 ףיֹוא דנַאה ץטלַאק ַא רהָעְז ןֶעטלַאהָעג ןוא ןַאמ-רָעגנוי רֶעגיטּפֶערק
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 לאו קל ָאוו םורַא

 ןֶעגיוא ענירנעפָאלש ןּוא ָערֶעווש טימ . ןרָעטש ןָעגְירנעהִירּב ןַײז
 ַא רהָעְז :ןהָעוָעג ןוא טקיקעגּפױרַא ןַאמ-ןֶעגנּי םוצ רֶע טָאה
 :עּב ַאזַא ךיֹוא טַימ םִינּפ רֶעגְיּברַאפ ןוא רֶעשַירפ ,רֶעטנֶעקֶעּב
 . לָעבַײמש ןעגיהּור ןּוא ןעשירּפ , ןֶעטנַאק

 רֶעשַירפ ס'נַאמ-ןָעגנּוי םֶעֹד טָאה --- 1 יֹוזַא רָאג .,יֹוזַא ---
 יזַא זַא , טנהַאמרָעד ןיוש ךיז טָאה רֶע ןוא טנערפֶעג לָעכַײמש
 : קנַארָעג ןיִא טרָעפטנעֶעג ןּוא ךּורּב קִיציִא רָאנ טלָעבַײמש

 ,..יֹוזַא סִיווֶעג ,,יֹוזַא ---
 ענֶערָאשֶענּבֶא עקנִירַאד יר ןָענַאטשָעג ויִא ןקִיציִא ןֶעּבֶענ

 . ןָעגיֹוא ענֶעקָארשרָעד טִימ םהיִא ףיֹוא טקיוקָעג ןּוא לֶעדָעמ
 ן'קִיציִא יז טָאה --- 4 ןָעּפּורסיֹורַא ּבַײװ ןַײז רׁשֹפֶא ---

 . טגֶערפֶעג לומש
 :ענ ץלַא ךָאנ ןּוא טרֶעטנֶעֶענ טשִינרָאג טָאה קִוציִא ןּוא

 :עִיו ןּוא ןֶעגיוא יד םכַאמרֶעּפ ךילָעמַאּפ טָאה ׁשּונַײּב . טלָעכײמש
 , טלעטִירדֶעגנייֵא רעד

 ַא ןיוש טָאה רדח ןיִא ןָעװ ,טּפַאחֶענּפוא ךיז טָאה רֶע
 . טנֶערּבֶעג ּפמָאל

 ףֹוא טמעהטָאַעג טלָעק טָימ טָאה רָאטקָאד-לַאזקָאװ רֶעד
 .עטש םִימ טּפַאטַענמורַא גָירנֶעלייַא םהיִא ןּוא םִינּפ ןָעסַײה ןַײז
 , רָע גניפ עטלַאקי גָידנָעב

 4 םהיֵא טסַײװ רָע ,םּופָיט ַא רֶעדֶא גנורניצנָאגנול ַא
 , טצפִוָעגּבָא רָאטקָאד רֶעד טָאה

 שרֶעד טשִינ ךִיז ןֶעּבָאה רֶעטְרָעװ עטצֶעל יד רַאפ ןּוא
 :ָאשעגּבָא עקנירַא יד טשִינ ןּוא קִיציִא טשִינ ,רֶע טשִינ ןָעק
 :וצ ענרָא ףיֹוא ךיז ןָעּכָאה ןָעידָאלָאװ ַײּב רָאנ ,לָידֲעמ ָענָער
 -גַאַפָעגנָא רֶערעַיװו רלַאּב ןּוא ןֶעגיֹוא עגידרָעסַאװ-לָעג יד טַײרּפש
 . ןעלכַײטש ּוצ ןֶעג

 לָאר
 :ָא

 א

 .ןֶעווֲעג םָערַאװ רֶעדעִיװו ןיוש זיִא ןַעסיֹורד ןיִא
 :ןָענּז םִימ ם'נופ ןֶעגַײװצ עמורק יד ףיוא גַידנֲעצנַאט:םּורַא
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 ןִאס לע גוע ב .ד

 ְךַאלָעגיױּפ יד ךיז ןָעּכָאה ,םיֹוּבלֶעפּפֶע םֶענָעסָאנֶעּב ןֶעלהַארמׁש
 תחנ סיורג רַאּפ ,גנילהירפ םָעַײנ םָעֹד טַימ ןָעוװָענ חמׂשמ
 ףיא טֶעריֹוהָעג ךיז ןּוא ןֶעגנּורּפשֶעג ,טָעשטשִיּפָעג ַײז ןָעּבָאה
 .ָעְלֶע גַײװצ סעטכַײּפ ןּוא םֶענָיַר םָערָעי

 .לעּב רעד יו ןהָעזֶעג ךיז טָאה רֶעטסנֲעפ םֶענֶעפָא ץ'כרּוד
 ַא ןהָא לָערֶעס ןיא םּורַא טרָאד טנַאּפש --- רֶעיֹוּ רָע ---- תיּבה
 יש א סָאד טּוהט ,ָעְלֶעמיֹוּב םָעגנּי םֶעֹרָעי טכַארטֶעּב ,,לָעטִיה
 :רָעטנַיװ יד טדַאשֶעג טשִינ םָעד ןָענָאה'ס יצ טבורּפ ןּוא לָעק
 :ץשַאּפענםיֹוא ,ץגירָאה ,דניה ַײװצ עסיֹורג ענַײז . טסערפ ץגיד
 ַײב טירמ ןָעגנַאגָעגבָאנ ךילֶעמַאּפ םהיִא ןֶענֶעז ,ָץטַאז ןוא ץֶש
 , טגָאיָעג ףיז ,לַיּפש ןֶעשֶעטרנּוה ַא בגא-ףרד טּפַאחָעג ,טירט
 :רָאג קֶע ן'פיוא . טש'רמולּכ ּוצ ףיֹוא ץלַא ןָעסִיּבֶעג , טלֶעגנַארֶעג
 טָאלָעג ךיז ןּוא טְקרֶעמֶעַּב רַױח ןָעדמָערּפ ַא ַײז ןָעּבָאה ןָעט
 יד רֶעּביִא דנִווׁשֶעג גידנעּפױל , לָאמַא טַימ ערַײֹּב םהיִא ּוצ
 .געהָעּורֲעַד . ררֶע-ןֶעטרָאג רָעטכַײּפ רֶעֹר ןּופ רֶעקימש ץצרַאוש
 :רעפ קָערש ןופ ריזח רֶעד טָאה ,ןָעטַײװ ןופ ךָאנ דניה יד גיד
 ןּוא גָירֶעדְינ זיִא טױלּפ רֶעגרֶעצלַיה רֶעד ּואו , טרָא סָאד ןָעסֶעג
 רֶע טָאה רֶעּבֶא דלַאּב . טַײז רֶעדנַאנַא ןיִא ןעפיול טזָאלעג ףיז
 עגנַאל ץנַײז רַאפ קאפע םהיִא ןֶעּבָאה דנִוה יד זַא , טלהָיפרֶעד
 רע ןעש'דיזח ןֶעטרָעּפמּולָעגמּוא'נַא ןֶעּביוהעגפיױא ןוא ,ץ'רֶעיוא
 .רָעד

 .רֶעֹד .ןַײלַא ךִיז ּוצ טְדֶערֶעג רֶעיױּפ רָעֹד טָאה ָאד ןּוא
 רַאֿפ ךיז ןּוא ל'רעטסנעפ םֶענָעֹּכֶא םַײּב טהעטש שּונַײּב ןַא , ןהָעז
 .טמָעשרָעּפ םהיִא

 ָעטשְרֶע סָאד ןּוא ןּוהמָעגנָא ךילָעמַאּפ ףיז טָאה שּונַײּב
 . ןעסיורד ןיִא ןֶעגנַאגָעגסױרַא טַײקּפַאלש םָעד ךָאנ לָאמ:

 ןֶעלמִיה יד ןּוא .ןֶעווֶעג ןוש זיִא ןָעש ןּוא םָערַאװ יֹוזַא
 עט'מולזרָעּכ ַא ןּוז ַא ןּוא ,יױולּב ןּוא ט'מולחרעפ ןֶעווֲעג ןיֹוש ןֶענָעז
 ַעשרֶעדניק טכַאמָעג ןּוא ןָעטכױלַעג ַײז ןיִא ןױש ףךיז טָאה
 ןוא ןעלכַײמש רֶהיִא ּוצ טלָאװ ץֶעמָע יװ ךַײלג ,ךֶעלֲעד'נח
 . ןֶעּפיל יד טִימ ןֶעקָאמצ

 :ִעג ןוא טֶענֶעשעק יד ןיִא רנֲעה יר ןָענַאטשָעג זיִא רֶע
 . קוק

 יָעג ךיז טָאה ָעלֶעקשטעטס ָענָעטֶע רטֶעגסיֹוא ןּוא ָעלָאטש ַא



 לַאוק ָאוו מורא

 :ָאלּב-רֶעקיטש ץטנעקִירטרָעפ-ּבלַאה ןָעטַײז ַײװצ ןָעשִיוצ טהָערד
 םַײּב סָאװ ,ןעּכָארג ןיִא ץֶענרָע ןֶערָאװֶעג ןעלַאּפרָעּפ ןּוא עט
 , לַאזקָאװ

 ,טרֶעלקֲעג רֶע טָאה --- 1 ןהָעג לַאזקָאװ םּוצ ---
 ןֶעקַאּב ָערֶעגָאט ַענַײװ רַאפ ּפַאטַא ןֶעֹּבֶענֶעג ףיז טָאה רֶע

 ןעמּונָעגסױרַא } דנֲעה ָערַאד ץטכַאוװשֶענּבָא ץנַײז טכַארטֶעּב ןּוא
 עגְירֶעטְיצ-טקִיררֶעגּפױנּוצ טימ םֶהיִא ןוא שַאט םָעד ךילָעמַאּפ
 , טגָעלֶעגרֶעּביִא לָאמַא  ךָאג רֶעגנִיפ

 רָענָעש ַא --- טצפִיזֶעגּפָא + רֶע  טָאה -- ,תִילכּת ַא --
 , תילכּת

 טָאה סָאװ , דניק ןַײלק ַא יו , ףִילָעמַאּפ ןֶעגנַאנָעג זיא רֶע
 ּואו ,ּבָארַא טְקיקעג ןוא ,טנרָעלֶעגסיֹוא ןהָעג גנַאל טשִינ ךיז
 ,ררֶע רֶעכַײװ רֶעֹד ףיֹוא םִינמיס טכַאמָעג ןֶעּבָאה טירמ ָעֹנַײז
 טָאה טַײקלימש גיהּור ַא טימ .ליטש ןּוא גיהּור ןֶעווָעג זיִא םּורַא
 יר טמָערַאווָעג ךילּבעִיל ןּוא ןוז רעד ןופ ןַײש יד ןָעטָאגּוצ יז
 . ףֶעלּביטש ַענֲעּפרָאװּוצ ענַײלק

 ךֶעלּביטש יד ןֶעּבָאה ןָעלהַארמש-ןענּוז ַעכַײװ יד רָעטנּוא
 טרֶעהֶעגּוצ ךיז גָירנעלמַירד ןּוא לָעמִירד ןַעגְידָעגָאטַײּב ַא טּפַאחָעג
 .רֶעֹד טַײװ ץֶעגרֶע ןֶעּבָאה עכלעוו ,רעימש ם'נופ ּפָעלק ָץנֶעי ּוצ
 ָעגְורֲעיױרמ ןּוא עמַאזגנַאל ןייֵא ץלַא טַײקליטש רֶעֹד םֵלהָעצ
 : השעמ

 ,םֶענָעגָאלשרָעד ַא טימ השעמ ַא ---
 .ןֶע עבילקילגמוא ַא טימ תשעמ ַא ---
 ףרוד טָאה רֶעכלָעװ ,ןֶעגְורֶעיורט ַא םימ הׂשעמ ַא --

 . ןֶעמּוקֶעַּב הסנרּפ ןַײז םיִיקרֶעוװש ןּוא םַײוװש
 , ןַאמּפיוק קִיצ'מהרבַא טְנָאיֶעגנָא םהיֵא טָאה לַאזקָאװ ןֶעּבַענ

 ׁשִיִנֲעלייֵא םיֹורג טִימ ןּוא םּורַא ןעטניה ןּוהמָעג ּפִינק ַא םהיִא
 ; רֶעיוא ןַײז ןִיא ןֶעגירשֶעגנַײרַא

 ּזַא ,ל'רסח-תולימנ ַא רשפָא ,ׁשּוניּב ---
 ףַילעמַאּפ ךִיז ןֶעּבָאה ןָעקַאּב ץרַאד ם'שונַײּב תעשב ןוא

 קִיצ'מהרבַא ןיֹוׁש זיִא ,לָעכַײמש ןעפַאלש ַא טִימ טשטַײנקרָעּפ
 ןּוא רֶענָאיסימָאק םֶענֶעקָארשֶעגרֶעּביִא'נַא טימ ןעּפָאלָעג רִיװושֶעג
 ; ט'הנעטֶעג םֶהיִא ּוצ תונצל טִימ בלַאה ,טסנרֶע ּבלַאה



 עֶירֹומ טנָאקָעג טשִינ רימ ןהָא ּוד טסָאה ,המהּכ ,ּונ ---
 ? קִינלַאשטַאנ םָעד ןַײז

 ןֶעטלַאהְעג ןּוא טרָעכַײמשֶעג ץלַא ךָאנ טָאה שונַײּב ןּוא
 ,רנַאה ץרַאד ןּוא ץכַאװש ןַײז טְקֶעֹרמשֶעגסיֹוא םֶהיֵא ּוצ

 ַײװצ ןעמּוקעגנָא לַאזקָאװ ם'נופ םהיִא ןֶעגֶעג ןֶענֶעז דלַאּב
 , ןרָענָאיסִימָאק ָעטנַאקֶעּב

 לְיפַא ,טלָעטשֶענּבָא טשִינ םהיִא ןֶעֹּבֶענ ךיז ןָעּבָאה ַײו
 ףיֹוא קול ןֶעגְודנֶעגַײװש ַא ןָעּפרָאװֶעג רָאנ ,טסִירגֶעּב טשִינ
 ןיוש םָעצַײלּפ ענַײז רעטנוא ןוא םִינּפ טרַאדָעגסױא ןּוא סַאלּב ןַײז
 ; ןֹושל ןָעשִי'רחֹוס ןףיוא םהיִא ןֶענֶעוו טסעּוטשֶעג

 ?ּוד טסגָאז סָאװ ,ּונ ---
 ? ןֶעגָאז ףיִא לָאז סָאװ ---
 זַא ,ץרָעיומ ךרוד ןּוא ריהמ ךרּוד ---
 ?ּוד טסגָערּפ סָאװ ---
 עכַאװש ןּוא ץנַײלק טימ רָעטַײװ ןֶעגנַאגָעג זיִא רֶע ןוא

 םִינּפ ןֶערַאד ןַײז ןּופ ףיז טָאה לָעכַײמש רָעּפַאלש רֶעֹד . טִירט
 ערֶעטיּב ַא ףֹוא ןָעטִיּברֶעפ ךַיז ןוא טקּורָעגּבָארַא ךִילָעמַאּפ
 טשינ רֶע טָאה סָעֹפֶע .טַײקנָעלַאּפָעג ןּוא טַײקנַײלק ןופ ץנימ
 טהָעטשרֶעפ רֶע סָאװ טסּואוֶעג םשִינ ןַײלַא ןּוא ןָענַאטשרעּפ
 טָאה םָעֹלַא ,ךִילנהֶעוָעג ןּוא טּושּפ ןֶעווָעג םּורַא זיִא םָעלַא . טשִונ
 ןעט'מולחרעפ סָאװמֶע ןָעליטש ַא טִימ טהּורָעג ִילנהָעוָעג יו
 רֶעד ןּופ טַײקניטכִיל רֶעֹד ןיִא טְלִיהֶעג לֵימׁש ךיז ןּוא טכִיוֶעג
 , ןּוז-ברעמ רֶעסיֹורג

 ץגורֶעגָאטַײּב יד ןופ ןהָעגּבָא םָעֹד ךָאנ ןֶעווָעג ןיֹוש זיִא'ס
 . ןֶעגּוצ

 טרָאד ןּוא ָאד ןָעּבָאה ץַאלּפילַאקָאװ ןֶעגְידֶעל ן'פיוא
 מרָא ןייֵא ןופ ןֶעגנּורּפשעג ןֶענֶעז ַײז . ְךַאלֶעגיוּפ טצנַאמעגמּורַא
 יר רָעטנּוא ךיז ַײּב טקִיּפֶעג ןַײװנעמַײצ ןּוא ןָעטַײװצ ן'פיוא
 . ךֶעלֶעגְילּפ

 ךיז ,קנַאּב ַא ףיוא ןַעסֶעוֶעג ָאד ןֶענֶעז םִירחֹוס עגנוי רעֶיפ
 ןּוא ןוז-ברעמ רֶעכילטיור רֶעדנָעהֶעגּבָא רֶעד ןֶענֶעג טמֶערַאוָעג
 עגנּוי ַָענֶעַׁש ןופ ןּוא םִירהֹוס ןּופ , רחטמ ןופ טסֶעּומשֶעג ןֶעּבָאה
 .ךֶעלּבַײװ

 לעבַײטש ַא ,טְקרָעטֶעּב םהיִא ַײז ןּופ רֶענייֵא טָאה טָא



 לַאוק ָאוו סוהא

 . ןֶעגיֹוא יד שזָאלָעגּבָארַא דלַאּב ןּוא ָענְירֶעּבִא יד ּוצ ןּוהמָעג
 טכַארטֶעּב םהיֵא ןּוא םהיִא ףיוא טְקּוקֶעג ןיוש ןָעּבָאה ָעלַא ןוא
 . לָעבַײמש ןֶעשַירחֹוס-םּומש ַא טִימ

 טירט ַעכִילטִע טכַאמעג ,ּפָאק יד שוָאלעגּבָארַא טָאה רֶע
 ןּוא ןעסיורג ןעטְסלֶעטְימ םָעד רַאפ ןְעּבעִילּבעג ןהָעמש ןוא
 ןֶעטרָאק םִימ ,סַאלק ןָעטַײװצ םָעֹד ןּופ רָעטסנָעפ ןֶעגִיקֶערעִיּפ
 ערמערּפ ָץבִילטֶע ןֶעסֶעוֶעג שִיט ַא םּורַא טרָאד ןֶענֶעז דנֲעה יד ןיִא
 ן'מימ רֶענָאיסִימָאק רֶעֹד ןּוא לרֶעּפ עק 'המלש ,קַאינווַיּפ , םִירחוס
 טַײקגיהּור ַא . ןעצנָאװ עטהֶערדרֶעפ עסיֹורג ןּוא םִינּפ ןֶעטדנּוֶעג
 , ןעשנעמ ןופ טַײקגיהור ַא ,רֶע'מִינּפ ָערָעַײז ףיֹוא ןֶעגֶעלעג זיא
 ן'קַאמשָעג ַא ןוהטֶעג ,ןעפָאלשעגסיוא גנַאל טשִינ ךיז ןֶעּבָאה סָאװ
 . לימרָעק ַא ןַעּפַאה רשּפָא רִימ ןֶעלֶעו , טָע 1 גידנָעטכַארט ,ץֶענָעג

 . רֶעטְסנָעּפ םּוצ ןּוהטֶעג קנואװַא קַאינויּפ טָאה טָא רָאנ
 :ימש ַא טִימ טכַארטעּב םהיִא ןּוא טקּוקעגמוא ךִיז ןָעּבָאה ַעלַא
 :ַענ ויִא ןּוא רֶעטסנֶעפ ם'נופ טהָערדֶעגקעװַא ףיז טָאה רֶע .לָעכ
 עבִילעמַאּפ ָעּבלֶעז יד טימ קירוצ טנַאּפשַעג ,םַײהַא קִירּוצ ןֶעגנַאג
 לַאזקָאװ םּוצ גנַאל םִינ זיִא רֶע ָעכלֲעװ טימ ,טִירט ץכַאװש ןּוא

 , ןָעמיקָעג

 טָאה רֶע זַא ,טכַארטעג ןּוא םָעּב ןיִא ןֶענֶעלֶעג זיִא רֶע
 זיִא ץקיצ'מהַרבַא ַײּב זַא ,דלֶעג עטצעל יד טקנַײרקרַעּפ טציִא
 :גנַאל טציִא טקנִירט ןָעמ ןֶעכלָעוו ףיֹוא ,ןָאקלַאּב רֶעד ןֶעפָא ןיֹוׁש
 יָעהַע גרֲעּפ רֶעטיֹור רֶעד ןֶעגֶעג ךַיז טמָערַאװ ןָעמ ןּוא ָעֶעהט םַאז
 .ןּז רֶעד

 ּפענק ָענֶערלָאג ץנַײז טומ עידָאלָאװ ןָעמּוקָעגנַײרַא זיִא'ס
 , םהיִא ןֶעּבֶענ ןְעסֶעוָעג גנַאל זיִא רֶע . ןְעגיֹוא ץגַידרָעסַאװ ןּוא
 :רָעד גנַאל ןּוא ןָעגיֹוא עגיררָעסַאװ ץנַײז טִימ טלָעכַײמשֶעג גנַאל
 עסיורנ יד ןיִא ץֶעגְרֶע רֶעדעַיװ ןיוש טנרָעל קִיציִא זַא , טלהָעצ
 ףיוא ןיוש לַיו לִירֲעמ ַענֶערָאשעגּבָא ענילק יד זַא ,טדָעמִׁש
 ַענֶעׁש ַא ויִא לֶעּבַײװ ס'קִיצ'מהרבַא זַא ,ןָערהָאּפ טדעמש ענֶעי ןיִא
 רֶעֹד , רֶע רהיֵא ּוצ קשח טָאה רַאפרֶעד ןּוא ,ָץגְידווע'נח ןּוא
 עגידלָעכַײמש ריטּת ןּוא ָעגִידרעסַאו-ָעלָעג יד םִימ רֶעגְידנֶעַײלק
 , ןָעניוא
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 ןָאמ 5 ע ג ר עב יד

 טניַאמרָעד םִיצּולּפ ָעיִדָאלָאװ ףיז טָאה סָאװ םֶעֹּפָע ןיא
 :יוה ;גנָא ןּוא םִינּפ ןֶעגְידנֶעלָעװק-גיּברַאּפ ַא טִימ ןָעגננורּפשֶעגּפױא
 ?טהרבַא ןּופ ןֶעמָאנ םָעד ןֶענהַאמרֶעד לָאמ לעִיּפ ןּוא רֵנִווׁשֶעג ןֶעּב
 ןעכיֹוה םִענֶעי ןופ ןָעמָאנ םָעֹד ךיוא ןּוא לענַײװ ַענֶעש ם'קיצ
 עטהָערדרֶעּפ טַאהָעג טָאה רָעכלֶעוו ,רֶענָאיסימָאק ןֶעטְדנּוזָעג ןּוא
 םִינּפ םָענֲעש ןוא ןָעשִירַאנ ַא טַימ ןֶעצגָאװ

 :ָאיסימָאק ן פיוא עירָאלָאװ ףיז טָאה -- !קיזמ ַא טָא ---
 :רֶעפ ױהיִא ,ּפָאק םֶעֹד טגָעלֶעג טָאה רֶע --- טרֶעדנּואוװֶעג רֶענ
 ? טהָעטש

 ,טגָערּפֶעג שּונַײּב טָאה --- 1 יֹוזַא
 .לָעװ , רֶענָעי זַא ,טרָעלקָענ טָאה רֶע ןֶעוװו לָאבטסנָעד ןּוא

 טהָערד ,טבַײרגרָער לעִיצ ןַײז ןּוא טגָעלַעג ּפָאק ןַײז טָאה רָעב
 ןופ טצֶענהָעג ןּוא ץַאלּפילַאזקָאװ ן'פיֹוא םּורַא גַיהּור טציִא יז
 ---} יז ןֶעגָעוו גנּונַײמ ערֶעכִיז ןּוא ָץצ ,ָאטש ַא טימ םַײצ וצ טַײצ
 ןעקנואוועג , םֶערֶא ןרֶעטנּוא טְלֶעצִיקֶעג עידָאלָאװ ןיֹוש םהיֵא טָאה
 : טגֶערּפֶעג ןּוא גיוא טכַאמֶעגּוצ ַא טַימ םהיִא ּוצ

 ...!צצצמ ...!צצצט ? ַא ,לשונַײּב רהיִא ןּוא ,ונ ---
 :לָעו רֶעד --- דהיִא זַא ,טנהַאמרָעד םִיצּולּפ ךיז טָאה רֶע

 ןַײז ןֶענֶעוו ,דַיז ןֶענָעװ םלהָעצרֶעד לָאמ לעִיּפ רֶע טָאה --- רָעּב
 ןּופ גָאטהָעוװ ןָעּפמֶעט ַא טלהִיּפָעג ןּוא בַײװ ָץפַאלש ןּוא ע'םואמ
 .השוּב ןּוא הטרה

1 

 ןוא לימש ,לָעקנּוד ּבלַאה ןָעווֶעג רדח ןיִא ןיֹוש ויִא'ס
 לָעמִיה רֶעד ןופ טָאה רֶעטְסנֶעַפ םֶענֶעפָא םֶעֹד ףרּוד . גָוהּור
 :ָאֹּבְעגסיֹוא סָאװ רָאנ יװ ,ענַײר ַא טקּוקְעגנַײרַא טַײקכיױח רֶעיולּב
 ַא ןָעטימ ןיִא םלַאה יז יװ ,ןהָעזְעגסיֹוא ןּוא הנבל ,ָענָעד
 ןֶעבָאה רֹובּכ ןּוא ץרָא-ףרד טימ .קנַאדָעג ןֶעגְורֶעיורטישינ'רקח
 בָא ור ןּופ ןֶעציּפש עטרָעגײטשרָעפ יד טקּוקָעגּפיֹורַא רהיִא ּוצ
 ףיֹוא םרַאווֶעג ץלַא ןּוא רֶעמיוּב עטַײװ ןּוא עטנהָאנ ָעטְרלִינֶעג
 רֶעיֹורמ ןּופ דוס םָעֹד ַײז טָעװ הנבל יד ןָעװ ,טנָעמָאמ םָעד
 ץלַא ןיִא הגבל יד רָאנ .ןַײז הלגמ הרוחש-הרמ: ָענְוּבֶע ןּוא
 טרָא ןייֵא ףיוא ןענַאמשַעג כא :לָעמִיה ןיִא טפעימרָעפ ןֶעווֶעג
 , טרָעלקֶעג ןּוא



 לַאוקָאיו םורַא
ָ 

 לָאמ ַא טִימ רנִיה הנחמ ץצנַאג ַא ןֶענעז טַײװ טשִינ ץֶעגרֶע
 םּורַא ךיז ןָעּבָאה דניה יד .רֶעהָעג'כרּוד ַא ףױא ןֶעלַאפֶעגנָא
 :לַאװנ ָעדלִיװ טימ ןּוא םעּכ טימ ,החיצר טימ ןֶעגָארטֶעג םהיִא
 ףיוא ,ןלזג רֶעגַיצנייֵא רֶעֹד ןָעוַעג טלָאװ -ָע ַיװ ךַײלג ,ןָעד
 , ןֶערהאי ןּופ ,ןֶערהָאי ןופ ָאד ןיוש ןָעטרַאװ ַײז ןֶעכלָעוו

 ןּוא טַײרש רֶעדנֲעהֲענברּוד רֶעֹד !װ טרָעהָעג ךִיז םָאה'ס
 םהיִא ןּופ טָאה דנּוה ַא רֶענייֵא יו ,קָעװַא ךַיז ןופ ַײז םּבַײרט
 גָאלקירֶעיורט ַא טימ ןיִא ןוא ּפַאלק ן'קַאמשֶעג ַא טּפַאחעג
 . טַײז ַא ןיִא ןָעּפָאלָעגקֶעװַא

 , גיהּור ןּוא לָימש ןערָאװָעג רֶערעַיװ זיִא'ס

 ףיז טָאה לֶעקנַיװ ן'רעטסנופ ַא ןּופ שִינֶעפעַימ רֶעֹד ןיִא
 רֶע זַא , טכַארֶעג ךיז טָאה'ס } םִינּפ םיָעידָאלָאװ טּכֶעווֲעג ץלַא ךָאנ
 :םיונּוצ ןֶעׁשִיווצ ןופ טכַאל , גיוא טכַאמָעגּוצ ַא טימ טרָאד טקנַיוװ
 : טנערפ ןּוא ןהָעצ ָעטְקִידדֶעג

 ,.ןצצצט ...!צצצמ ?ַא ,ל'שּונַײּכ , רהיִא ןּוא ,ּונ ---
 ,רנַאװ יד ןּוהמָעַנ לָערְק ַא יװ ץֶעמֶע טָאה ןָעסיֹורד ןיִא

 :נַײרַא דלַאּב ןוא רֶעמסנֶעפ םּוצ םירמ עלַיטש ָץכילמֶע טכַאמָעג
 לַאש ןְעצרַאווש ַא טימ ןֶעמְקֶעדֶעגרֶעּביִא'נַא גינָעווניִא טְקּורֶעג
 ןהָעֹזרֲעַד ןּוא ןֶעּביֹוהֲעגְפֹוא לָאמַא טִימ ךיז םָאה רֶע .ּפָאק
 ּפָאק ןַײז ןיִא ךִיז ןָעּבָאה עגר ןייֵא ןַיא .לֶעּבַײװ ם'קִיצ'מחרבַא
 רהיִא ןֶענֶעוו ןֶעקנַאדעג ָענֶעסעֶירֶעגּבָא לעִיפ ןֶעּבעִילקֶעג ןֶעטַאזּוצ
 .חֹומ םָעֹד טלָעמוטרָעּפ לָאט ַא טימ ןּוא רֶענָאיסימָאק ן'טימ
 ינֵא ןּוא םָענָיד ןֶעכִילנהָעווָעג רהיִא טימ טגָערּפֶעג יז טָאה םָעֹּפֶע
 :ִעג טָינ ןוא טלעמוטוצ ןֶעווֶעג זיִא רֶע רָאנ ,ליק ןְעטהֶענֶענ
 ,טרָעה

 יד טִימ רנִיוושֶעג םָעֹּפֶע גָידנֶעבּוז רֶע טָאה --- , טרַאװ ---
 ּפמָאל םָעד ףיִא לֶעוו מָא --- טלעמרּומַעג שֵימ ן'פיֹוא דנֲעה
 , ןֶעדנִיצנָא

 סֶער ןּוא ןֶענּופֲעְג טִינרָאג ׁשֵיִמ ן'פיוא טָאה רֶע רֶעּבָא
 ,רדח ןיִא סָאװ ,טַײהלעקנּוד רֶעד ןיא .ןֶעדנּוצֶעגנָא טינ ּפמָאל
 רנָעװ יד ּוצ טָעלּומעג ףיו ,טַײקליטש ַא טהּורֲעג רֶעדעַוו טָאה
 סָאומֶע ןֶענְירָעיֹורט רהיִא טימ ןֶעטְינשֶעג'כרּוד לָאמ ָעלַא ךִיז ןּוא
 :לוק ןֶעטזָאלָע גּבָארַא



 ןָא ס ל עג ר ע ב ײ

 וא םָערַאװ יֹזַא ,טכַאנ יד ןױש ןיִא ןָעש יֹוזַא ---
 ,. .לימׁש . , ,ליטש

 ג ליטש ןוא סַאזגנַאל טלהָעצרֶעד יז טָאה סָאװ:סֶעּפֶע ןֶעגֶעוו
 :ײַא'נַא ץרהיִא ןֶעגֶעוװ ,ןֶעּבעל םָענָעּפָאלטנַא םנֲעשנעט ַא ןֶעגָעוו
 טרַאנַעג גנַאל ר טָאה רֶעכלֲעַװ ,םולח ץןלָעקנודיּבלַאה םֶענָעג
 . ןֶערָאװֶעג םייוקמ טשִינ ףֹוס םּוצ זיִא ןוא

 טימ טרָעהָעגנייֵא ףיז ןוא ןֶעגְיוושֶעג סֶעֹלַא טָאה םּורַא
 ןיִא ךיז טָאה הנבל ַעמטֹולחרֶעפ יד , להָיפָעג ןוא טּפַאשקנֶעּב
 רהיִא רֶעֹּביִא ןֶעפרָאװעגנַײרַא ,טְקּורָעגּוצ רָעטנהָאנ ןָעסיֹורד
 ירָעַפ בלָאה ןּוא ןַײש עסַאלּב ןּוא ַעלֶעג ַא ּפָאק ןָעטוָאלָע גגָארַא
 :טְלהָעצרֶעד לַאש םיניִא לֶעּבַײװ סָאד סָאװ טרֶעהָעג טיָעלק

 .לָעטרָעּמש רָעונּוא סָאד טנעַיל .טַײװ-טַײװ --- , . 
 טנַײש הנבל ץסיורג ַא . . .סָאר טגעיל גרַאּב ַא ןופ ַץיּפִׁש ןפיֹוא
 ןיוש ןֶעקעטש םֶעּבַאׁשִז וד ןּוא ,סִיװֶעג רֶעמציִא טרָאד ןיֹוׁש
 ףיֹוא ןעקַאװק ןוא םיֹורַא טַאלּב-ףַײמ ם'נופ ךַאלּפעק יד טרָאד
 טרָאד ןיֹוׁש טּפַאלק רָעסַאװ סָאד ןּוא ...גָידנֲעקּוק הנבל רֶעד
 ןוא .  , לָאהמ ןיִא סָאװ דָאר-לֵימ יד טהָערד ןּוא שיֹורָעג טַימ
 ...ּבױמש ןָעשירפ ןטימ טרָאד ןיוש ךייז ןעלעַיּפש ךַאלֶעגניִא
 ןּוא ןָעּפרַאװ ,ןָעַײרש ןּוא ךיֹוה רֶעֹד ןיִא ּביֹומֹׁש םָעד ןָעּפרַאװ
 ..יןָעַײרש

 ליטש ןּוא לוק ץפיוא טכַאלעגרָעדנַאנופ םִיצולּפ ךַיז טָאה יז
 ןּוא גוהור קרַאטש ןָערָאװֶענ םּורַא זיִא לָאמַא טַימ .ןְעּבעֶילּבֶעג
 םנֶעצֶעמֶע ןֶעקּורסױרַא ןֶעּביֹוהָעגנָא ךיז טָאה לָעקנַיװ ַא ןּופ . עדּונ
 ךיז טָאה םָעדכָאנ . ןֶערָאווֲעג םלענ רלַאּב ןּוא ןעטָאש רֶעגנַאל ַא
 יּוצ ַא ךָאנ רנּוה ַא ךיז טגָאי לֵידֲעס ןיִא טַײװ טִינ יװ ,טרֶעהֶעג
 דנִיוושֶעג ךִיז טָעּפַארד ןוא טפלטנַא ץַאק יד יװ ,ץַאק רעטצַײר
 , םיֹוּב ןֶעטנהָאנ ַא םָענייֵא ףיֹוא ףױרַא

 :עג ץפיו ןָעפעִיט ַא טנהָאנ ץֶעמֶע טָאה ---! חחחע --
 : , ןוהמ

 סָעּפֶע ,טּפַאחָעגפױא ףָאלש ַא ןופ יװ ךז טָאה ׁשּונלּב
 רעד טימ טכַאמֶעגקֶעװַא םָעֹד ףֹוא ןּוא ןֶעווָעג ריקּפמ סָאװ
 ! רנַאה
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 ןעקנַארק ַא םָענַײז ןופ טלהָעצרָעד ןיוש טָאה ַױז רָאנ



 לַאוקָאוו םוהָא

 ןֶעגָעװ , טלהָעצרָעד יז טָאה טַײקּפַאלש ןַײז ןָענָעוו . םָערֲעטניִא
 לָעטרֶעטש ם'נופ לָאמטסנָעד םהיִא ּוצ ןיִא ָעכלָעַװ ּבַײװ רֶעד
 : ןָעמוקֲעּג

 יי. ןֶערָאװֶעג קנַארק ןַײלַא ןּוא גָאט ַײװצ  ןָעווֶע גּבָא ---
 . ןָעּבעילּבָעג תושלח ןיִא ןוא ןָעלַאפֶעג ,ץֵעגרֶע ןֶעגנַאנָעג

 ןוא רָעלָאמש רָעֹד ףיוא ןָעגנַאגָעג ַץרַײּב ןיֹוׁש ןֶענֶעז ַײז
 טרהיפָעג טָאה סָאװ ,ָעקשועטס רֶענָעסָאנעּב ןַײשיהנבל טיט
 עדַײֹּב ןּוא טַירמ ַײּב םִירמ ךִילָעמַאּפ ןֶעגנַאגָעג ,לַאזקָאװ םּוצ
 , בָארַא טקּוקָעג

 ץֶעגרֶע טָאה'ס . רֶעכָעד ענַירג עטבַײּפ טצנַאלגָעג ןָעּבָאה'ס
 ץנירג:טױר ןוא לֶעגיופ:טכַאנ עטָעשזנָאלּברָעּפ ַא טצלורנעג ענרָאמ
 ןֶעטַײװ ןופ ןֶעּבָאה , טסרָעװ רֶעמִירד רֶעד ףיוא סָאװ ,סנרָעטמַאל
 יײּב םשִינ ןָעּפָאלש ָץְכלָעַו ,ןָעשנעמ ןופ םורגַא ןְעּבֶענֶעגּבָא
 ,טכַאנ

 עג ץפיז ַא טימ ףיז יז טָאה --- ? טהָעטשרעפ רהיֵא ---
 רַאנַא ןַיּב ְךיִא ןוא טנָאזָעג ןָעגעיל ךימ טָאה סָעלַא --- זנגָאלק
 , טגָאזָעג ןֶעגעַיל ןַײלַא םֶערבָאנ ךיִא ּבָאה ; טּביױלנָעג ןוא ןֶעווָעג
 :ןָעסִיװ ָךָאד רהיֵא טפרַאד . , .טּביֹולגֲעג ְךיֹוא רָימ ןֶעמ טָאה
 םָענייֵא טַאהָעג ּבעַיל ! ןָעלַאּפֶעגנַײרַא םואמ ךיֹוא ְךיִא ןִיּב ןַײלַא
 יי ? ךייש ָאד זיִא סָאװ רָאנ . ןעטַײװצ ַא רַאפ טַאהָעג הנותח ןוא
 ... רֶעּבַײװ רַימ ןופ ןיוש ךָאד ןָעסָעומש לַאזקָאװ ן'פיוא

 רֶעגיטרָעטש-סױרג ַא ןֶעטיקֶעגנָא םִיצולּפ ויִא ןָעגָעגטנֶע
 ַײז .ןֶעמּוקֶעגּבָארַא לַאוקָאװ םּוצ גנַאל טשִינ ןיִא סָאװ , רחֹוס
 לירּב יד ךִילָעמַאּפ טָאה רחֹוס רָעֹד .טלֶעטׂשֶענּבָא ךיז ןָעצָאה
 טכַאלעג ,גילַײװגנַאל טשיוענסױא ַײז , ןָעמונָעגּבָארַא זָאנ ם'נוּפ

 ּוצ ַײז וצ 6006ז00א80 זסםסעה םֹציֵא טהָענ רֶע ןַא ,טלהָעצרֶעד ןּוא

 לַאזקָאװ םַַײּב טציא'ס זַא ,סָאד טסַײה : ן'קיצ'מהרבַא ּוצ ןּוא רהיִא
 טָאה םָעדכָאנ . ןעלעַיּפש ןָעטרָאק ןיִא ףיז םלוװ'ס ןוא גַיטעמּוא
 זיּב ּפָאק ןופ ץשונַײּב טקּוקֶעגמורַא ,ןּוהטָעגנָא קִירּוצ לירּב יד רֶע
 ןּוא טַינ שנעמ ןַײק ןיִא רֶע זַא טגַײצרָעּביִא יװ ךיז ,םִיּפ יד
 ; רתֹיִא ּוצ טגָאזָעג

 , טמוק ---



 ןָאפללגרע ב ; ר

 טקוקעגמורַא טשִינ םהיֵא ףיֹוא ןַײמ ןיֹוש ךיז טָאה יז ןּוא
 / , רחוס ןָענִיטרָעטש-םױורג ן'טימ ןֶעגנַאגָעגקֶעוװַא ץֶע גרֶע ןּוא

 טַאלג רֶע טָאה ןֶערָאװָעג םלענ ןעגיוא יד ןּופ ןֶענֶעז ַײז ןֶעוו
 + םַײהַא ךִיז ּוצ טנַאּפשֶענקֶעװַא ךִילָעמַאּפ ןּוא ןּודמָעג ץִיז ַא יֹוזַא
 יָעג רֶעוש ,ןֶעמּוקָעג ןָענֶעגטנֶע םִיצּולּפ םהיִא זיִא  ַץידָאלָאװ
 : טגָערפֶעג ׁשִינֲעליַא ןיִא ןּוא טמָעהטָא

 { רֶעטסנֶעפ רֶעייֵא ןֶעּבֶענ ,ָאד ןֶעווָעג זיִא'ז ---
 ןיוש ָעירָאלָאװ טָאה ,ָאי טרָעפטנֶעעג טָאה רֶע זַא ןּוא

 טלֶעצִיקֶעג ,ןְעקנּואווָעג גיֹוא טכַאמענּוצ ַא טִימ םהיִא ּוצ רֶעדעַיו
 : טגָערפֶעג ןוא

 ,י!צצצמ ..!צצצמ ?ַא ,לׂשּונַַּב רהיִא ןּוא ,ּונ ---

0 

 טנַאּפשָעגמּורַא ל'רדח םענַײלק ןַײז ןיִא רֶל טָאה געט עצנַאג
 עג סָעצַײלּפ יד רֶעטנּוא ןיֹוש זיִא סָעלַא םָעֹלַא . ןֶעגְיוושֶעג ןּוא
 ּוצ םָעֹד ןֶענָעוו ןָעווָעג גַירֶעּביִא ּוקִיִפַא ןיוש זיִא'ס }  ןְעּבעילּב
 ןַעשנָעמ סָאװ ,םָעד ןֶעגֶעװ טרֶעלקֶעג רָאנ רֶע טָאה .ןָערָעלק
 :ַאנעג טשִינ רֶע ויִא לַאזקָאװ םּוצ  טכָערש זיִא םהיִא ןּוא םּונ זיִא
 רָאנ , טמֶעשֶעג ןֶעצֶעמֶע רַאֿפ ךִיז טָאה רֶע סָאװ רַאפרָעד טשִינ ,ןֶעג
 ! ןֶענּוגרֶעפ טשִינ םִירחֹוס יד טָאה רֶע סָאװ רַאּפרָעד

 ,ןֶעפיֹוקרֶעפ ןּוא ןֶעפיוק ,ןֶעטֹפֶעׁשֶעג ןָעבַאמ סָאװ ,  ַײז ---
 ןופ האנה ןֶעּבָאה ןּוא םִינּפ ןֶעטרַאדָעגסיֹוא ןַײז ףיֹוא ךָאד ןֶעקּוק
 : , תונמחר ַא זיִא םֶהיִא ףיֹוא סָאװ , םָעד

 םַײּב רֶעמקרֶעמֶעּבמוַא'נַא זיִא רֶע ןֶָעװ ,רדֹנֶעבֶא ןייֵא ןיִא
 ןֶעגֶעוו ןֶערֶעֹר םִירחופ יו טרֶעהֶעג רֶע טָאה ,ןָענַאטשֶעג לַאזקָאװ

 ; םהיִא
 ---  ןַײלַא ףַיז וצ ןיוש טדָער רֶע 3 ׁשּונַײּב ,רֶעוװ ,

 רָאנ ,ןָעכַאל רֶעדנַאנופ ךִיז טלָאװֲעג טָאה רחֹוס ַא ץֶעמֶע
 : ןֶערָאוװשָעג ךִיז ןּוא טרָעטשֶענ םהיִא טָאה רֶעטַײװצ ַא

 להָעצרָער השעמ ץטכַארטֶעגסיױא'נַא = , רֶענייֵא .שנעמ -- 
 ? ריד סָאד יִא

 םִינ רֶׁשֹפֶא ןיוש זיִא רֶע זַא ,ןֶעגנּורדעג טרָאד טָאה ןָעמ
 ןֶענָעװו טלהָעצרֶעד ךָאנ טָאה קַאינויּפ ןּוא .לכׂש ןעצנַאנ םַַײּב



 לַאוק ָאוו םּוהא

 ףַיז ןּוא ןַײז ןֶעכִיג ןיִא טָעװ סָאװ ,שמַאּפ ןטימ טּפשמ םָעד
 : טמהָירֲעּב

 דרֶע'רד ןיִא ןָעלייֵא ןַײנ . . ןהָעז רהיֵא טָעװ טָא --
 ןוא טהָעררֶעגקֶעװַא ךיז טָאה רֶע .ןעּבָארנֶעּב םהיִא ךיִא לֶעוו
 , ןָעטכַארט ן'קַאינוויּפ ןֶעגָעוו טלָאװֶעג טשִיונ

 .ןָעווֲעַג זיִא טּפשמ רער ןּוא
 טימ ןוא ןָעלַאפֶעגסיוא רֶע זיִא תועובש ברע םּוא טקנוּפ

 , , רָעדּורֲעג ןַעבכִילהָערּפ ַא םִירחֹוס יד טכַארּבֶענ
 .ָאװָארימ , םָעד ּואוו ,ףרָאד 'ָעינַאזַאק, קָע ןיִא ,םרָאד

 ךיז טָאה לֶעּבימש עטכלַאקֶעגּבָא סָאװ רָאנ ןּוא עסַײװ "ס'ַאידּוס
 טָאה ,ןעטלַאהֶעּב ןֶעטרָאג םִענֲעסקַאוורָעּפ-טבִירֶעג ם'ניִא ןֶעצנַאגניִא
 יד .טְקֶעטשֶעג תועובש ברע טִימ ןוא םנירג טימ קרַאטש ןיוש
 רֶענִירג רֶעד ףיוא , תולּכ עשירפ יו ,ןֶעּבָאה רֶעמיֹוּב ָעדנֶעהִילּב
 סָאװ ,ןז רֶעַײנ לָענָאּפש רעד ןופ טקֶעדרָעּפ וז ןּוא טְקּיקֶעג ררָע
 זיִא'ס . ןֶעּפרָאװעג ןֶעקֲעלּפ עזָאלמרָאּפ ץגיטביל ַײז רָעטנּוא טָאה
 .רָעפ ַא טַײז ַא ןָא זיִא שונַײּב .הורפ רֶעגַײז רֶעד ףלָע ןֶעווָעג
 ַא ּוצ טרהָאּפ לָאמ ץלַא יװ ןהָעועג ןּוא ןֶענַאטשעג רֶענֶעטלַאהַאּב
 :ָעג טשִינ ַײז ףיֹוא טָאה רֶע , תּודֲע-םִירחֹוס עַײנ טימ רהופ ַעַײנ
 / .טכַארטרָעּפ ףז ןּוא ןָעקּוק טלָאװ

 ןֶעפרָאװעגַײרַא ,ןָענּופֶעג ָאד םֶהיִא טַאה קַיצ'מהרבַא
 :רעפ טשִונ טָאה רֶע ָעְכלֶעװ ,רֶעמרֶעוװ רֶאּפ ַא ׁשִינֶעלייֵא ןיִא
 ָאה טַײװ טשִינ טרָאד ןוא . ןֶערָאװֲעג םלענ דלַאּב ןּוא ןְענַאמש
 זרומ תִירּב ןעגיד'בוט-םוי-ברֶע ַא ףיֹוא יו , םירחוס יד ךִיז ןֶעּב
 : ןעטײװצ םַַײּכ רֶענייֵא טגֶערפֶעג ןּוא ןֶעווֶענ

 זיִא'ס . .1 ןָעכַאמ רעכִיג לֶעסִיּב ַא םָאד ןעמ טעװ ,ונ ---
 ,בוט"םוי ברָע סֶעּפָע ךָאד

 ןֶעריהמ יד ןיש ןֶענֶעז ,םַײה רֶעֹד ןיִא ַײז ַײּב ,טרָאד
 לָעטֶערּבשִיּפ ן'פיוא ןיֹוׁש ןֶעמ טָאה ׁשֵיֹּפ יד ןוא ןָעווֶעג ןָעפָא

 יד ןיִא ס'רוד-ןגמ ָענורג ןיוש ןָעּבָאה ךַאלרָעדניק ןּוא טקַאהעג
 . ןֶעגנָאהּוצ םִירדח ָעטמיֹורֶעגפיוא

 רָעטנִידָענּבָא רֶעוָײּב ַא --- "ַאירּוס יָאװָארימ, רֶעד רֶעּבָא
 ַײּב טגָערפרָעד גנַאל ךז ,טלַײהעג טִינ ךיז טָאה --- לַארֲענֶענ



 ןִא ס ל ע גר ע ב .ד

 טָאה טּפשט רֶעד טא רסומ תּורָע ןֶעדֶעי ןּוא תּודָע ןֶעדֶעי
 , ןעגיוצרָעפ טכַאנרַאפ זִיּבַדז

 נָא רָעוָײֹּב רעד זַא טַאהֶעג ארומ ייװ ןֶעּבָאה תּודָע יד
 ,ןָעּבַײרמרָעפ לַאוקָאװ ם'נופ ץלַא ַײז םָעוו לֵארֶענֶעג רֶעטנעַיר
 טרעט ,ןֶעטָאשָעג םִירּוּבר עטעטנָאלּפרעּפ רַאפרֶעד ןֶעּבָאה
 ףיז בֹור סָאד ןּוא טגֶערפֶעג ַײז טָאה ןָעמ סָאװ .םָעד ףיֹוא טינ
 : ןֶעגָאז תּורָע ןּופ טגָאזָע גּבָא

 עג טשִינ ןַײלַא ןֶעּבָאה רימ . . .םִינ ןעסַײװ רימ ---
 , טרֶעהָעג ןֶעּבָאה רַימ . . . ןהָעז

 ףייא ןוא ַײז ףיֹוא טְרֶעזִיּבֶעג ךיז טָאה "יָאװָארימ, רֶעד
 :עונייֵא הסיפּת ןִיא ןָעמֶעלַא ַײז םָעוו רֶע זַא  ,ןָעֵירשֶעג , ן'קַאינוװיּפ
 טנק'קסּפעגוצ הסיפּת ןָעכָאװ 2 ףֹוס םּוצ רֶע טָאה ךָאד ןּוא ,ןָעצ
 טָאה סָאװ ,קינהרוחש-הרמ ןָעטרַאדָעגסיֹוא םָעד --- ן'שּונַײב
 .ןָעפִיל ָעטנֶעקִירטרָעּפ טימ םִינּפ ןעסַאלּב קרַאטש ַא טַאהֶעג

 ןֶעווֲעג ןֶערעֶירּפּוצ ןיֹוׁש ןֶענעז םרָעלקֶעמ ןּוא םִיֹרחֹוס יד
 , טגָירנֶעֶעג ףוס ףוס ןיֹוש ךיז טָאה טּפשמ רֶעֹד סָאװ ,םָעד ןופ
 םָעקשצִירּב עש'הלגע-לעּב יד ףיֹא טצֶעזָע גפיוא שינליֵא ןיִא ךיז
 : טמּורּכֶעגּוצ רֶע'מִינּפ עטגיטֶעּפשרֶעּפ טִימ ןּוא

 ,,.ונ ,ּוג ---
 יעִיטשֶעג לעיפוצ ררָעַפ יד ןֶעּבָאה תולגעיילעּב ַיר ןוא

 : ןָערָאושֶעג ךִיז ןּוא ןָעס
 ! ָא:ָא:ָאיװ . דיִא ַא ןִיּב ךיִא יו , דָאּב יד טנִוטֶעּפשרעפ ---
 .ןז יד טצֶעזֶעג ךיז טָאה'ס
 רֶענייֵא לֶעּבימש ס'יָאיײָארימ םָעד ןֶעּבֶענ ןיֹוש זיִא ׁשּונַײּב

 ,ליטרָעמש ןיִא טשִינ .ןַעסִיּבֶעג לֶענֶענ יר ןוא ןָענַאטשָעג ןַײלַא
 םַײּב ,ָאר טָא . ןֶערהָאפ טסולנענ ףיז טָאה לַאזקָאװ םּוצ טשִינ
 -גנַאל ןֶעגַאטשֶעג רשפֶא רֶע טלָאװ ,לָעּביטש ןָעטְכֶעלַאקֶענּבָא
 ,לָעגֶענ יר ןֶעסִיּבֶעג ןּוא טכַארטעג , גנַאל

 ַײװצ יד ןהָעג ןענַאד ןּופ ןיוש רֶעסֲעַּב רֶע טָעװ ,טָע ---
 . ןֶעצִיוּבָא ןָעכָאװ

 ַײװצ םִימ ןיוש רֶע זיִא העש ץּבלַאה ַא טִימ רֶעטֶעּפׁש ןּוא
 :ָעג ליטרעמש םּוצ סָאװ , גָעוו םָעד ףיֹוא ן'רֶעיֹוּפ ָעטלָעמשֶעגּוצ
 .ירג ,ןֶעגיוצָעג ןֶעּביֹוא ןּופ ךִיז טָאה לֶעמִיה רֶעיֹול רענַײר ַא . ןֶעגנַאג
 ךילנזָעווֶעגנּוא יװ ,גָעוװ ןֶעטַײז ָערַײּב ןּופ ןֶענֶעז רֶעדלָעפ ָץֹנ
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 לַאוק ָשוו םּורַא
 וי לג א

 רױַא ןָעניד'תושמשה-ןיּב ם'ניִא ןוא ןְקיִללָעג ,לָענולפ ָץְסיֹורג
 ַײװצ יד ןופ רֶענייֵא .זָארג ענֶעטִינשעגּבָא טימ טקֶעמשֶעג טָאה
 גָאזַא ןוא טצַײנשַענסױא ןָעֹׁש טשִינ ןָאנ יד ךיז טָאה ן'רֶעיֹוּפ
 ; ןּוהמָעג

 , טכַאנ ןיוש זיִא'ס ...םִיּפ ךַאמ ,טרָאד רֶעכִיג ,ונ ---
 טקּוקעג טַײהרָעטכַארטרָעפ ןּוא טרֶעהָעג םִינ טָאה רֶע ןוא

 ןּוא דרֶעפ םימ ךָאנ זיִא רֶעיוּפ רֶעטניטָעּפשרָעּפ ַא ואוו ,ןִיהַא
 יִענ ךיז ןָעּבָאה ןָעּפיל ץנַײז . ןענַאטש ׁשֶעג רלעפ ןַײז ףיֹוא ןֶעגָאװ
 ; טָעשטּפֶעשֶעג ליטש ןּוא טלָעקָאש

 ... טרָעדנוה ףנופ ---

 :יטש ןֶעגְיקֶערַיּפ םָענָעסָאלשרָעפ ַא ןיִא ןְעסֶעועג ןיִא רֶע
 רֶעטכַאװשָעגּבָא ַא ןֶעסֶעוָענ ,זיֹוה ס'וװַאטסירּפ ןֶעֹּבֶענ סָאװ ,לֶעּב
 םָעוַי ןֶענֶעוו טכַארטענ ןּוא ,לבָא'נַא יװ , רֶעגַיד-הרוחש-הרמ ןּוא
 קִיטׁש ַא ,ןָעטַײל ּוצ ןַאמ רֶעגנּוי ַא ןָעווֲעג, : ןיקסלָאּפשִעגַאי
 ןהָעש ַא ,רֶעטרנֶעוומ ָץכילטֶע עשביה טַאהָעג ,טנֶעגְילֶעטניִא
 יװ טֹּבֲעלֲעג ןוא ךַאלדעמ 2 עקנינהָעש ַעכלֶעזו ַא ךיֹוא םִימ ּבַײװ
 ַײּב טהָערררָעּפ ןָעטְפֶעשֶעג יד רֶעֹּבֶא ךױ ןָעּנָאה .ףַארגַא
 םהיִא ןָעלכַײמש ּוצ טרָעהָעגּפױא ןָעּבָאה ןֶעשנֶעמ ןּוא - . . םהיִא
 + ןָעלכַײמש םהיִא ּוצ יקַאט ַײז ןֶעלָאז סָאװ ּבעִילּוצ ןּוא . םִינּפ ןיִא
 { ןהָעוֲעג טִינ לָאטנַײק ןצּבק ןַײק ןָעּבָאה ַײז

 :רָעַפ ,טרָאטש ץסיורג ַא ןיִא ּבֶא לָאמנייַא ּפָעֹזִי טרהָאּפ,
 . .. ןעּפָאלש ךז טגֶעל ,הינסכַא רֶעטסנהָעש רָעֹד ןיִא טרהָאּפ
 ,ןֶעט ןּוא ףיֹוא רדח ןַײז ןּופ ריהמ יד ןֶעמ טנֶעפֶע הירּפ ץנַאג ןּוא
 ענהֶעׁש ַא םֶעזי ךָאד טָאה .לָעקירטש ַא ףיֹוא טגנַעה ֶּעוָי 1 טהָעז
 םהיִא ךָאנ ןֶעּבָאה ַײז .טַאהָעג רָעדנַיק ַײװצ ָענהָעש טימ בַײװ

 { ןֶעגָאלק םהיִא ךָאנ טֶעװ רֶעװ ,ׁשּונַײּב---רֶע רֶעבֶא , טגָאלקֶע
 .טשימוצ לָעסִיּבַא זיִא רֶע זַא ,ךָאד ןיֹוׁש ןעמ טגָאז ַײס יו ַײס

 יצ ויִא רקִיֵע רֶעד ,סָאר טשיונ ויִא רקיע רָעד רֶעֹּבָא
 :עלקמּורַא טִינ סָאד ןֶעק רֶע ,ןָעווֲעג עגוטכִיר יד זיִא הער ס'ּפָעזִ
 :ָאלשוצ םֶהיֵא ַײּב ןיִא ּפָאק רֶעֹר ...ּפָאק רָעד ןָעד ,ןָער
 זיִא ץרַאה סָאד ,ץרַאה סָאד ןּוא טְסֶערּפעגּוצ חֹוט רעד ןוא ןֶעג
 ."ךילהָערּפ ןּוא םּוג םרָאד זיִא ן'קיצ'טהרבַא זַא טלהִיפ ןוא גָירָעיֹורמ
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 ןִא ס ל ע גר עב .ד

 -םוי ןֶענֶעו לרעטסנַעּפ ןֶעגיקֶערעֶיפ טַײז רֶענָעי ןּופ טרָאד
 טרָאטש רֶעד םיֹורָאפ טכַאנרַאפ ָץלַא ךַאלדָעמ-טדָאמש ץגיד'בוט
 יִעג ןֶעּבָאה סָאװ ,רֶע'םִינּפ ץשירפ טַאהֶעג ןָעּבָאה ַײז ןָעגנַאגָענ
 ןֶעווָעג םַײח ןּוא טור ןעגױא יד ןָענָעז םהיִא ַײּב ןּוא טלָעכַײמש
 , סַאלּב ןּוא טנעקִירטרָעפ פיל יד ןּוא

 עג ןַײװעטַײצ ,גָאט ּוצ גָאמ ןּופ טרַאדָעג טָאה א
 רֶעטרַארָעגסױא רֶעד רַאפ טּפַאטָעג ךיז ןּוא ןוהמ טסּוהַא טבּורּפ
 +.. טציִא ןּוא ,ןָעווֶעג רֶעַײט יֹוזַא לָאמ ץלַא ךָאד זיִא רֶע . טסורּב
 ,לשמל ,רֶע טלָאװ ,ןֶערָאװָעג קנַארק םִיצולּפ , לשמל , רֶע טלָאװ
 ייי ןֶעמּוקְעּב עקטָאחָאס יד

 :ימיֹוק רֶעד ןּופ םהיִא טָאה'מ ןָעוו ,טכַאנרַאפ ַא ןייֵא ןיִא
 , טגָאוָעג םֶהיִא ןּוא טזָאלָע גסױרַא לרָעמַאק רֶענִיִקָערעיּפ ,רֶעג
 ַא םהיִא ַײּב ןיוׁש זיִא ,לִיװ רֶע ןיהּואו ןהָעג ןיוש גָעמ רֶע זַא

 ןיִא וִיֹּב םרַאווענּוצ טָאה רֶע . ןֶעווָעג ּפָאק ןיִא ןַאלּפ רֶעגִימרַאּפ
 ַא ןֶעגנּורָצג ןוא ןֶערָאװָעג לֶעקנּוד ןֶעצנַאג ןיִא ןיוש זיִא ןעטיורד
 ,לַאזקָאװ םּוצ רהופ

 ןָלטכַארמ ןופ דעַימ רהָעז ןיוש זיִא רֶענַײז חֹומ רֶעד רֶעּבֶא
 ,ןֶעגָאװ רֶעֹד תעשּב .ןָענעַיד ּוצ ןּופ טגָאזָעגּבָא ךיז ןוא ןְעווֲעג
 טָאה ,ןֶעסֶעוֶעג לימש ןּוא טרֶעקיֹוהָעגנייַא זיִא רֶע ןֶעכלֶעוװ ןיִא
 עֹנּבָארַא ,טרָאטש רֶעֹד םיֹורַא סָאװ ,לָאט ןֶעטשרֶע ם'ןיִא ךיז
 ךִיז ,ןָעסֶעגרֶעפ ּבלַאה טַאהָעג ןַאלּפ םֶעד ןיוש רֶע טָאה טזָאל
 טָאה סֶעּפֶע . טנָאקֶעג טשִינ ןוא ןענהַאמרָעד םהיִא ןיִא טלָאװַעג
 : טלָעּבמָאּכָלג ּפָאק ןִיא םֶהיִא יז

 ץנַײז ףרַאד רֶע .. .ןָעמוק לָאוקָאװ םּוצ ףרַאד רֶע --
 :םיונוצ  ,ןֶעּבִילּבֶעג לֶעּבִיטש ןֶעׁשרֶעיוּפ ןיִא ןָענֶעז סָאװ , םיצפח
 , ןיהואװ רָאנ .ןָערהָאּפ קָעװַא ץָעגרֶע ףרַאד רע ...ןָעמהָענ
 עג ןּוא טסואוָעג טשִינ רֶע טָאה סָאד --- ןֶערהָאּפ סָאװ ּבעַילּוצ
 סָאװ ,גרַאּב םָענירג ץפיֹוא ךיז טזַײװָעּב הנבל יד יװ ,טקוק
 . ןֶעגָע גטנֶע

 ירָעל ןּוא רֶעלָאמש רֶעד ןיוש זיִא ,גרַאּב םָעד ףיוא ,ָאד = |
 טלָעגנַײלשָעג ךִיז , ןֶעווְעג טביֹולָעּב טכיל ףּושּכ-לָעג ַא טִימ גָעוו רֶענ
 יַאפרָעפ ןּוא ןְצּביוהעגּפױא , טזָאלֶעגּבָארַא ךיז ,ןֶעטַײז ערַײּב ןיִא



 א

 רָעּביִא ּואו ,טנָאזירָאה ם'נוּכ קָע ןעטַײװ ם'ניִא ןֶע רָאװָענ ןָעל
 -לָעג ץצנַאנ ַא ןֶעגנָאהָעג זיִא לַאזקָאװ ן'טִימ גרַאּב ץלָעקנוד םָעד
 :ָענ לעיפוצ ףַאלדרעּפ יד טָאה רֶעיֹוּפ רֶעד ,הנבל ַענרעּבליז
 שטַײּב רֶעֹר ןופ םִינמִיס יד ןֶעלדַײװ יד םִימ ַײז ןעּבָאה , ןעסעימש
 יָאׁש ןַײז טִימ ןֶעגָאװ םָער טּפֶעלשֶעג רנִיושֲעג ןוא - טשיועגבָא
 ןּופ ןעקלָאװ םענַײלק םָעד טימ ןּוא , דרֶע רֶעד ףיֹוא סָאװ ,ןֶעט

 יד טלֶעמִירדֶעג טָאה'ס .  ביוטש ןָעטכַײּפ סָאװמֶע ןָעטלִיגרֶעּפ
 ףיֹוא ךִילָעמַאּפ ךִיז טָאה ּפָאק יד . טלָעוו עלעקנּור- לֶעג ָעלָעקנּור
 ם'נופ ןַײּפ ם'ניִא ןֶעסֶעגרָעפ ןּוא םוָאלָעגּבָארַא טסורּב רֶעד
 . ןֶעּבָעל

 ַאלק סָאד לַאזקָאװ ם'נופ םַײװ טִינ ןיֹוש רֶעֹּבֶא רֶע טָאה
 יװ ךיז ,טרָעהרָעד ָעּבּוחט ַא ןופ ןָעמּורּב ןטִימ קיוּפ ַא ןופ ןֶעּפ
 ץטַימ ןֶעקיוּפ סָאד . ןֶעקָארשרעד ךיז ןּוא טּפַאחֶעגּפיֹוא םולח ַא ןּופ
 ּואו ,םַײז רֶענֶעי ןופ ץֶעגרֶע ןֶעגָארטֶעג ךיז ןָעּבָאד ןָעלעַיּפש
 ןעטַײז ָעֹלַא ןִיא ןָעסָאגּוצ ךִיז , רַאואוורֶעזער רעד ןָעווָעג זיִא'ס
 טָאה רֶע .טכַאנ רָעֹר ןופ ףעיט רֶעד ןיא ןָעּברָאטשֶענּבָא ןּוא
 לעיּפּוצ זיִא םָאװ ,לָעּכיטש סקִיצ'מהרבַא ןיִא טְקּוקָעגנייֵא ףיז
 ַײּב ךָאד טָאה הנותח ַא :טנתַאמרָעד ךיז ןּוא ןֶעוועג ןָעטְכיֹולֶעּב
 .יי ןַײז טפרַארָעּב רֶעטְסֶעווׁש ס'קוצ'מהרבַא

 ,םַאלּב טרָעװ רָע זַא ,טלהִיּפרֶעד רֶע טָאה םִיצולּפ ןוא
 ?םֶערּפֶעגּוצ ןיִא ןּוא פאלק לָענש ץענרָאמ טָאה ץרַאה סָאד
 : הרבס ָץכִילקֲערׁש ַא טהָעררֶעגמּורַא ךיז טָאה חומ ןָעט

 . ןֶערהָאּפכרּוד לֶעּביטש ם'קיצ'מהרבַא ַײּב ךָאד זומ רֶע ---
 ןמימ רֶעגִיווש ןַײז ףיֹוא טרָאד טציִא ןענע'ס זַא ,ךִילגָעמ זיִא'ס
 טרָאד םהיִא ןֶעלֲעװ הרבח ןַײז םִימ קַאינוװַיּפ , . . ןַאהרָעּפ ּבַײװ
 :ןָעַײרש ןוא ןָעלגנִירמּורַא םהיִא םִימ ןָעגָאװ םָעד ,ןהָעּורֲעד
 !ַארּוא ! ַארוא

 רֶע טָאה ,ןֶעְקרֶעמֶעּב טשינ טרָאר םהיִא לָאז ןָעמ ידּכ
 ,ןּוא ם'קניל ןעמּונָעג ףַיז , טזָאלֶעגּבָא רהופ רֶעד טימ רֶעיֹוּפ םָעֹד
 םּוצ טנַאּפשֶעגקֶעװַא ךילָעמַאּפ ,ןֶעטלֶער יד גִידנעדַײנשרֶעּביִא
 ףיֹוא ךיז רֶע טָאה טרָאד ,לאוקָאװ םַײּב סָאװ , ןעטרָאג םָענַײלק
 , רֶערעִיוו ּפָאק םָעֹד ןּוא טצָעוָעגּוצ ,ןָעטָאש ןיִא סָאװ ,קנַאּב ַא
 , טזָאלָענּבָארַא טסּורּכ רָעֹד ףיוא ,רֶעגידלַעטורד ַא ןוװ

 .ןּופ ןַעצִיּפש ַענֲעטביולַעּב-לֶעג יד ןּוא ,לָיטש ןָעווֶעג זיִא'ס



 ןָא ס לע גױדצ ב .ד

 ןַײק ןוא ,טלָעקָאשָעג טשינ ךיז ןֶעּבָאה סָעלָאּפָאט .ץבַײלג יד
 ַא ןיִא םיָאד רָאנ . ןוהמָעג ליטָעלּב ןַײק ףיֹוא ךיז טָאה רהָיר
 טָאה ,ם'נֲעטָאשירָעמיוּב ץגנַאל טַײז רֶענֶעי ןופ סָאװ ,לָעקנִיוװ
 טכַאלעג ,טפיוקרעפ רֶעכַיּב לַאזקָאװ ן'פיוא טָאה סָאװ , לידֲעמ סָאד
 ןופ טַאהָעג האנה ןּוא רֶעטבעלעג ןֶעגיר'מסרוּפמ רהיִא םִימ
 רהיִא טָאה טסַיזַאנמַיגילַאזקָאװ  רֶעכיֹוה רעד סָאװ ,הׂשעמ רֶעד
 , טלהָעצרֶע

 , קָאלג:לַאוקָאװ רֶעד ןֶעגנּולקָענ טָאה'ס
 םונימ 10 לּכה-ףס ויִא ןֶעגְיררעגַײזדַא-ףלָע-ּבדַאה םוצ ןֶעוו

 םִינּתּוחמ יד סםַײװ-ילרָאּפ ןֶעטרָאנ ןיִא ךִיז ןָעּבָאה ,ןָעּבעילּבֶענ
 ,רָעגנַאל רֶעֹד ףיוא טנַאּפשעגמורַא ךִילָעטַאּפ עה ַײז . ןֶעיווָעּב
 ָעָענׁש טיט טרָירֶעמִישָעג ןּוא עקשטעטס ,רֶעטעֶישָעַּב דמַאז טַימ
 .ברּוד זיִא , םהיִא ןֶעּכַענ , טנהָאנ רָאג . רֶערַײלק ץנָערַײז עסַײװ
 רֶעכיֹוה ַא רַאפ טגָאלקֶעג ךִיז ןּוא לָעּב ַײװ ס'קיצ'מהרבַא ןֶעגנַאגָעג
 ץנֶעדיִא רֶעט'רהַאיָעּב

 רָע .. . רֶעמכעלש ןַײק ,סָאד טסַײה ,רֶע זיִא ןַאמ ַא ---
 'נופ רֶע טָעּפָארה , טכַאנ יד רֶעֹּבֶא טמוק .םַײה ְךיִא סָאװ םוהמ
 ... םָענוילס ןּוא טָעּפָארח , ףָאלש

 .רֶעד לֵירָעַּפ עקחטלש ןָא םִיצולּפ ףיז טָאה שּונַײּב ןּוא
 ; טנהַאמ

 ,,!? טגָאמרעּפ טשִינ הטורּפ ַא ןיֹוׁש ךָאד טָאה רֶע ,שטַײטש ---
 -לַאזקָאװ ןָעטכיולַעּב םוצ ןֶעגנַאנָעגּוצ ךִילָעמַאּפ ןיִא רֶע

 , טעטש נָא טַײז ַא ןָא ךיז ןוא ץַאלּפ
 ןֶעזיוה ץצרַאװש , םוידרוס ןָעצרַאוש ַא ןיִא רֶע'נּוהטֶעגנָא ַא

 יר ןופ םָעֹניֵא טימ קִיצמהרבַא זיִא ךּומולַאה ןָעסַײװ ןּוא
 ,טלהָעצרֶע םֶעֹּפֶע םהיִא ןּוא ןֶענַאטשעג םִינתּוחמ

 יָעפּורָעגּבֶא טַײז ַא ןיִא םהיִא ,ןֶעגנַאנָעגּוצ ךִילָעמַאּפ זיִא רֶע
 ; טגָאוַעג לֵיטש ןוא

 לֶעסיֹּב טכָעלש ןַײק טשִינ ויִא רָעקוָאזָאל םַײּב ---
 ? ןּוהט רהָאפ ַא םהיִא ּוצ ןֶעגרָאמ ריב ןֶעלָעוו רׁשֹפֶא . ןַארַאפ קִיּבַאּב

 ַא ןהֶא םהיֵא ףיֹוא טָאה קנצ'מ םהרבַא סָאװ  ,רַאפרָעד ןּוא
 רַעקויָאזָאל םָעד ןֶעגֶעוו טְסָעּומשֶעג גיהּור ןּוא טקּוקֲעג רָעדנואוו םּוש
 ן'קיצ'טהרבַא ןּוא טְלהִיּפֶעג הטומ ןיוש---שונַײּב---רֶע טָאה קִיּבַאּב
 : ןֶעַּבֶעגָעגרָעטנּוא קשח

 יי 00 ---



 לַאוקָאוז םּוהַא

ְ 

 רעקָאװָאזָאל םַײּב :ןֶעסִיװ ךָאד ףרַאד קוצ'מהרכַא ---
 ,בושח לֶעקִיטׁש ַא שּונַײּב רֶע זיִא

 ןּוא ןּוהטעג ץַארק ַא רֶעיֹוא ןרֶעטנּוא ךיז טָאה קַיצ'מהרבַא
 : ןּוהטֶעגפיֹוא לכׂש ןָעשַי'רחוס ַא

 'חַאפ ן'קַאינווִיּפ זומ'מ ,ךָאד טהָעטשרעפ---ל'שונייּב-- רָע ---
 םִיווֶעג ךָאד רֶע םָעֹװ טשִינ זַא ןעד ,ןֶעטהָענ רֶעלקֶעמ ןייֵא
 , ןֶעבַאמ-ָעילַאק

 קיצ'מהרבַא ,שונַײּב ןֶענֶעז גָאט ןעמַײװצ םָעֹד ףיוא ןּוא
 ַעקוָאזָאל ןַײק עקשטירּב עש'הלנע-לעּג ןייֵא ףיֹוא קַאינוװיּפ ןּוא
 | , ןֶערהְאַפָעג

 יד יװ טרֶעהָעג ,ןֶעגעֶיווׁשֶעג ָץלַא ַײז ןָעּבָאה ּביֹוהְנֶא םּוצ
 המלש יו ןּוא , גָידנֲעכעירק ףֹורַא גרַאּב ַא ,ךיז טגעִיװ עקשטורּב
 םִיצולּפ אינו יז טָאה םָערבָאג . ררָעּפ יד ּוצ טעקָאמצ פיל
 { ןוהמָעג גָאז ַא יֹוזַא טַאלג ןוא טּפַאחָענּפױוא לָעמִירד ַא ןּופ יו

 ! קיצ'מהרבַא , לֶעּבַײװ ַא ּוד טסָאה ,יֹוא ---
 ץרעמיול ןוא ןעקַיד ם'קיצ'מהרבַא ףיוא ךיז טָאה לָאמטסנַעד

 רעּפעִיט ךיז טָאה רֶע .ןָעועֶיווֲעּב לָעבַײמש רָעגָוד'תחנ ַא םִינּפ
 } ןֶעוִיווָע גנָא שב ףיוא ןּוא טצֶעזָעגנַײרַא עקשטירּב ןיִא

 ? לשונַײּב ,ַא ,ןָעגָאז רָע ןיֹוׁש ןָאל טָא ---
 ,טִינ ןעמ ןָע כ---טגָאעג קַאינוװִיּפ .טָאה --- , ּבַײװ ַא ---

 ..+ ןענַאװ ןַיּב
 :םֹורַא טרָאװ סואב ַא רָאנ ןיֹוׁש םֶהיֵא ַײּב ףיז טָאה ָאד

 טלָאװֶעג טִינ םָעּובש ןֶעגְיררָעטַײװ םָעד טָאה ׁשּונֵײֹּב , טּפַאחעג
 םּוצ ףעִירּכ ַא ןָעבַײרשנָא ןֶעגָעװ טכַארטרָעּפ ךַיז ןּוא ןֶערֲעה
 ; ּבַײװ

 ףיִא יװ ױזַא ,'יחתש עקמורפ תרמ הרקיה יתגוזל, ---
 ...'ךִיד ְךיִא םָעֹּב ,םַײה ַא תּבש ףיֹוא ןֶעמּוק רֶעלק

 יד רֶעמנּוא זיִא סָאװ ,גרַאּב ןָעטַײװ םָעֹנָעי ףיֹוא ןּוא
 לַאקָאװ רֶעמיֹור רֶעֹד טלֶעמִירדֶעג טָאה ,ןָעּבילּבֶעג םָעצַײלּפ
 טּוקָעגנַײרַא ןֶעניֹוא ענָעּפָא-ּבלַאה דִימּת ,ץטרָעווילגרעּפ םִימ ןּוא
 , טַײקטַײװ רֶעטנֶעקֶעּבנּוא רֶעפעימ רֶעד ןיִא
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 ץעֶגעֶרְג רעֶד רעֶּביִ

4 

 .,ואוו טסייוו רענייא טאג ,,זא ,,,םײװ ,ןערעוװ וצ םעגייא ןיא יז םימ טעשזרד .נאלברעֿפ ,רעבירא רעדלעֿפ יר ןיא טייוו ., רעסַאװ ן'רעביא , קעווא םייוו ,רעבירא הילֿפ ַא ....ַארייה נוא , ןעבייהרעד סיֿפ יד ,ןעטײרּפשרעֿפ דנעה יר עלעגנוי-ררח א לאמלייהט ךיז םליוו ,רעסאוו םייז רענעי ףיוא ןענעז סאוו , העבירא רערדלעֿפ יד ןיא טייוו טראד ,ןיירא רעסַאװ ןיא ןעטניה גידנעקוק בארא גוא ,ץמַאלֿפ להוש ן'ראֿפ , גראב ןֿפױא גירנעהעטש גוא ,,,ואוו טסייוו רענייא םאנ זא ,טעשזרנאלברעֿפ ּואוו ץעגרע יז ןערעוו רעסאוו םייז רענעי ףיוא טראד גוא קעווא טייװ ךיז ןעהיצ רערלעֿפ יד ּואוו , רעסאוו טייז רענעי ףיוא רעּבירַא ךיילג ןעמ טקוק ,ץמַאלּפ להוש ן'ראֿפ , גרַאב ן'ֿפױא גידנעהעטש גּוא . ןירַא ?עסַאװ ןיא ןיוש טֿפײרג לעטרעטש ןעּבלַאה ןעמייווצ ןּופ קע רעד גּוא ,,גרַאּב ןֿפױא סּבלַאה ַא טגעיל ליטדעטש םָאד

 ;לערעיל רהיא ךיז טגניז גוא ערעשטעיוו בָא טֿבָאק ,ךיק רעד יב ךי טהעטש ביי םאר ,לערעיל ןייז ךיז טגניז גוא ןהישאמ רעד ףיוא טפַאלק ןאמ רעד ,עגינייז סאד ךיז םוהט רעדעי ,םולש ןיא ךיז טכעל סאוו ,רניזעגזיוה ךילבעיל ַא יו לעטלעוו ס'טאג םיױא טהעז ללכב גוא ,ליֿכעד ס'לעזייה ןעטייווצ ן'פיוא םהעטש לעזייה ןייא = ,ףיורא גראב = ןֿפױא ךיז ןעלטייק גוא ,ךיז ןעבייהרעד ךילוייה עגירדיג יד ,ליטרעטש סאד ךיז טהעטש , תיב-לעב רעיירטעג ַא יװ ,גרַאב ץ'פיוא ,גערב םעד יה , ןיירא טלעוו יר ןיא טייוו טמיווש .רעסאוו סאד גוא .. רעטרעפ ַא גוא ,,, רעטירד ַא גוא ,העסאוו ןיא ךיוא רע טהעגוצ רעטייווצ ַא ךאנ םחיא טנאי ; רעסאוו ןיא לייוורער טהעג וצ נוא ךיז טסיג וצ רע ,ןערהיפוצסיוא הוחילש ןייז טינ טבעלרעד גוא , םייוו ץנאג ,ואוו ץעגרע םהעג גוא טייוו ץנאג ןופ טמוק טרָאפאר א טימ חילש ַא יװ ,ןעלָאװ יד ןעּבאה ןעהעזעג םיוא גוא ,ןעסאגעגניירא רהיא ןיא ךיז םאה נוא עטירד יד טפאה ;עג טאה עטייווצ יד, עטייווצ יד טגאיעג ךאנ םאה לַאװ ןייא ,ןעסאגעגסיוא ךיז םע טאה טייוו ,עניגייז סאד ןוחטעג ךיוא ךיז טאה רעסאוו סאד יא ,ןא תישארב ימי תשש ןופ ןעראוועג ןעטאּבעג ןענעז יז יו ,יוזא טעטלעוו סטאג טצישעב טייקגילעזטייל סעיפ טימ ןעבאה נוא , טיירפשרעפ ךיז ;ידֿפעלײק ,עגירעייז םאר ןוהטעג ךיז ןעכָאה ,ןעביוא ,ןעלמיה יר ,דעֿבילהערֿפ ַא גוא רענעש ַא גאט ַא םע זיא ןעזעוועג
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 שא םולש 4
 195 4 5 יי ולאיא ינ עהלזרראלקתד-עאראעט הל עז. רעילראוד ראל סע ללפ געקליבענע בלא לער ליב לו רער 5 רער רעיא אפ טאליבאן, טבאי יא ,זא

 םייה ַא רדח םעד ןוֿפ רעהירֿפ ןענעז רעדניק יד, גאמימ ךאנ גאטשרענָאד ַא
 גוא גערב ם'ייּב ענערוי ַא טהעטש טא , בָארַא רעסאוו םוצ ךיז ׁשזָאל ןעמ ,ןעמוקעג

 , טקעז רהאיַא ןוֿפ עלעדיימ ַא ,דניק םאד , תבש רובּכל םיֹוא ךעלרעדניק יד טשאוו = |
 נוא דנעה םרעמומ יד רעטנוא ןופ פאק ןעטפאזעגנייא = ,ןעסאנ רהיא םיורא טסייר
 ,גערב ם'ייב טהעטש סאוו עקדול ַא ףיוא ,םּורַא ןעֿפיטש ךעלגנוי יד , ךיוה םנייוו
 עקרול יד ךױ טואל טָא נוא ,בָא גערב םעד ןופ רעלפיש םעד טימ טּפיטש רענייא
 .+רער ןופ טמוק טא גוא , הלודג טימ ןעלַאש נוא ןעיירש רעדניק יד , רעסאוו ןוא

 ןעטאש ַא יו ,ךילעמאפ . , גיהור ךיז טמיווש גוא ,ןעמיווש וצ ןָא עקנילרעב ַא ןעטייוו |
 גוא סעצינדָאּפס עטיור ךיז ןעזייוו ןעמייוורעד ןופ , םראד ןופ ,ליטדעטש סאד ךרוד
 רעקיטש עסייוו ןיא ןעפאלק דנעה עמעקאנ גוא ., רעסאוו ןיא ןעהעטש םיפ עטעקאנ
 רהיא טמיווש סע בָא ם ץֿפענ םאד טשאוו נוא וע רב םייב טהעטש לעדיימ ַא ,שעוו
 ןיוש טזאל רע .,,םדנוק רדח ַא ןָא טמוק ,טניײו יז  ,רעסאוו ןיא קעווא לירעקעט:ַא

 רעסאוו ןופ רע ןנפעלש טוה ן'טימ גוא ןעצמענ רעסאוו  ןיא עלעקטעפַאק עגנאל ןייז
 דוד םייח 'ר עקדול רעד ףיוא טמוק טָא גוא , םיורא לירע עמ עטמיוושעג-קעווא ;אד
 עטעקאג נוא , תבש דוכבל שיפ ץטענ עלוֿפ עסיורג ַא טימ , ןעמיווש וצ רעשיפ ךורב נוא

 י:ץברא יד ןיא ,ןעוועג רעדניל הל ןייק ראג ןעטלאוו ייז וו יוזא ,ךיל'בקעי ינב -
 רעד ףיוא רעדניק ע'תמא יו ,רעסאוו ןיא ךיז ןעזעדָאה גוא ,ךיז ןערָאב ךיל'תוֿפנּכ
 יח ףיוא ר רנעוויי ירד םיירפשרעפ , טזאלב דניו רעד גוא ,עמאמ ע'תמא ַא ןופ סיוש
 -.עברַא ןופ תוציצ טימ טשטאפ גוא .,תואפ ןרעטיצ טֿפאמ ,דיעב ט גרעטפופ ,עקרול
 ,ןיירא ם םינּפ ןיא ךיל'תופנב

 .ךיוא ךיז טסיג ,רעכיז ןעלמיה יד ךיוא ךיז ןעהיצ םדאמש רעד רעטנוא לעסיבַא
 - ערעדנא ןעניל גערב םייב א ,טצישעג רסח סטאג ףיֹוא , רעֿביז רעסאוו סאד
 / יז ןענעיל טלַא גוא גנוי ,"סעק לאוומיל עיטרַאֿפ ַא ,רעסאוו רעדנא ַא ןופ ןעשנעמ

 ערגיבעגנא סעקינַאשט ענרעבע לב יר ראנ ךיז  ןעהעז ןעטייוורעד ןופ , רלעפ ן'פיוא
 נוא עלעטסעק ַא ףיוא פאק םער טנהעלעגנא ענערוי ַא טגיל סע , קעפעג יד ףיוא
 יב טניל סאוו רנ יק ןעטעקאנ ם עד טסורב עטעקאנ יד "הרפכ } ַא גירנעבעגרעביא

 ןיוש ןעטעב ןעניוא עמכאמרעפ יד , ףױרַא לעמיה םוצ פאק רהיא יז טהיצ רהיא
 - לאז ָאט ,,יוזא טסליװ 1 לו ארוב םוצ ןעטלאוו יז יו טסייה םע ,טשינ
 | 0 יז ןייז
 יד ףױא פעק יד לייהט . ,ןעֿכאז קעֿפעג יד ףיוא םרעטָאּפ יד ןעצטיז -"

 : קסע רעייז טלאוו סע יװ יוזא --- ,רָאג לייחמ ,ןערהעלק גוא טנהעלעגנא דנעה
 .ףױא ןעטַאמ  םייב ,סעפע ףיוא גידנעטראוו , ןעגייוש גוא ןעצטיז = , ןייז טְשיִנ
 / מימ םיורב ךילרעדניק עגײלק יר טלײהט וצ נוא עמאמ יד טציז דרער'ד
 טקוק נוא קעווא רעדניק עדנעסע יד ןופ ףפאק םעד טגייב רעטאֿפ רעד ,עקרעגוא
 . גוא יעטלאט ערעטלע יד טהעטש רעסאוו גערב םייב טראד גוא ,ןיירא לעמיה ןיא
 פע גוא ,ןערערט עליטש ןעגיר ןעגייא יד ןיפ .ָנֹוא ,ןעלעוו ער געסילֿפ יד ףיוא טקוק
 ..+ ךז ןעלקאש ןעפיל יד זא ךיז טֿבאּד

 םימ סעפע ןאמ רעגנוי א ןעדער וצ םווידפ .םע .עימראפ רעה יא זיא ליטש נו;
 וי

 טי ב

 וי

 0 שש
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 צ : 9

 7 | ןענערג רעד רעב א
 יק"א ר לד, א מט יע. עי יהי = לא שי עי יא יהא 8 =: ראטעדללובא הלא הלא" מז" ר לידז ישו עאלקעלל לאו טל גיי עה סה, ערי" יח "ריק לח חם". טא ןל96 לח ר "פא? 2 ?העמ םבע"להע 5 /* חלל .ע"לרסעוטנעעעסע

 רעטצעל רעד ., .רעטיווו טדער ןאמ/ רעגנוי רעד , טגייווש רעטצעל רער --- ןעטלא ַא
 , םלא טגייווש

 נוא סױרַא עיטראפ- רעד ןופ ,םגיילק ַא .ליקאווטיל ַא ,עלעגנוי ַא ךיז טזאל-.םע |
 ,ךעלעקטאפאק עגנאל יד ןיא ןעוראב סאו ,ךעלגנוי םטדאטש יד וצ וצ.ךיז ט'בנג
 סאד טהעג סע . ,רעסאוו 'גערב םיײּב יא סאוו עקדול עסיורג רעד ןיא ראד
 טאה טָא גוא , קירוצ ךיז .טפאח נוא ךיז טזָאל , םוא ךיז טקוק נוא טהעג ,לעקאוושיל
 עיטראפ רעד ןיא טראד ראנ ,טקעטשעג ןיירא עקר ול יד ןיא םופ ַא ךיוא ןיוש בע

 ןץטימ טבאמ ,עלעגנוי םער ףיוא קערש םימ טקניוװ נוא ענערוי עכיוה.א טהעטש
 ,קירוצ עיטראפ רעד וצ גיד זנורב .טהעג לעקאווטיל טאר נוא !  עק'המלש -{רעגניפ
 + העלעגנוי ערנעליפש יד ףיוא טפאש;נעב טימ טקוכ גוא ןעדוי יד ןעשיווצ .ךיז טצט טעז
 ךיוא טגייווש גוא

 סנעשנעמ ןופ עיטרַאֿפ יד טלעטשרעֿפ סאוו להיס:טדניוו רעד רעטניא ןופ
 ליררעב ב ןקרישעגא טימ סױרא לעדװ רענאמ ןילקא םעפע ךיז טואל ןעניױא
 / =עגוצ ןעטנוא ,ליטנאמ-ןעגער ןעשטייד ןימ ַא םעפע ןהמעגנא טגארט  נוא
 רעד יא לעכיב ַא סעצנע טלַאה רע , עלעטיה גיטנאק רעיפ ַא ןיא ,טעיטַאֿפ
 .טרניװ רעד רעטנוא ןופ ךאנ ךיז טזאל םהיא ךאנ , ןירעד טביירש גיא דגַאה
 רעד ךיז טמיור םע , רעוא ןיא עלעגנירַא טימ טאדלאס רעכיוה ַא םעֿפע להימ
 יד ףױא טקּוק טארלאס רעד ,ליטש רעד ןיא ןעדי םעד םימי טאדלאס
 ךאנ טהעג יז רעטנוא ,לעֿכיב ןיא טבײרש לערי סאד בוא ןעדוי .עדנעציז
 ַא טלאה רע נוא , ךומ ַא טימ ןערנוברעֿפ זיא םנייז םינּפ סאר גנוי  רעֿפױה ַא
 ןעקעטש } ן'טימ שירעליואוו טפאלק גתי רעד גוא , רנאה רער ןיא ןעקעטש ןעבארג
 , ררע דעטֿכײֿפ רעד ןיא

 ערעַײז ףיוא רערעדנאוו יד ןעציז ןעּביילּב סע ,לימש טרעװ עיטראּפ רעד ןיא
 ןיא ךיז טצמעז גוא גערּב ןופ לערי םאד קירוצ םרהעק סע ,ןעגייווש גוא קעפעג
 נא ףוטראפ םעמאמ רער רעטנוא ךיז טלאהעב לעקאווטיל עיילק סאר ,עינַאֿפמָאק רעד
 םעפע ןערער ןעגיוא עטואלענּבָארא יד גוא ,רעטֿבױעג עגיד'המיַא יד נוא , טרעטיצ
 24 ! גירלוש טשינ ראג ! גירלוש טשינ ראג .ןענעז רימ : ליטש רעד ןיא

 , עטָאַּפַאק עצראווש קיטש ַא םױרַא .ךיז טזייוו להימ:טדניוו רעד רעטנוא ןוֿפ)
 ןופ..טעטכַאּבָאעב גיוא ןייא נוא:םוה רעבלאה ַא ,דראב עבלאה ַא ,טֿבזעג .בלַאה ַא
 הער רעטנוא ןופ . ךיז טזייוו דלַאב ,ליטנאמ ןענער סעד טימ די םעד ןעטייוורעד
 גוִא יורא גירנעֿבאמ , "עיטר פא רעד ּוצ טקגיוו גוא םיורא- דנאה ַא להימ םדניוו
 | 2 ...ּבארא

 ' א

 ,ןעג גייווש גוא ןא ךעשיוו םער רענייא ןעקוק ,ןעצמיז רערעדנאוו יד

 עלימש ,ערנעגעיל .יד . ףיוא טרערור רע ,שזאלב -.טדניוו ַא ,  טכאנ -.ראֿפ-
 עמיווש היח ערייהעגנוא ַא יוִו ,ךיז טֿכאר ןעמייוורעד ןופ גוא ., /ןעלע וו ערנעסעילֿפ
 יד ףיוא ןערעוו רנעווייל יד ..,סינעטלאק עגידרעסאוו עסיורג עגנאל םימ רעסאוו ןיא
 מייוו ץעגרע ןופ (המחלמ ַא וצ ןָא סעפע ךיז ןעטיירג ייז) - , ןעגיוצעגפיוא סעקגילרעב
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 טי א 1 :טצפ יצ =

 טאפ עשר עיר ירא ילרזלע מע, איל ר "רב וע לאסט ר"ל "הל הל ליל ראוונע אי שי עול לנו ליל יריד הר ירא ע"א" ,א"ראא

 2 ו5 : אהא שש

 " ןוא .;עװטַארט רעד .ףיֹוא ךיז טנערב  לירעיֿפא .גוא ןעמוווש ּוצ עוװמַארט ָא;ןָא טק
 .םָאה ךז טסעיג רעטײװ גּוא , גערּב םוצ עקרול ַא ףיֹוא שנעמ א ?טלניַא ! טרָאה
 ,.םעד רעּביא ןענעג סיֹוא .ךיז טסיג םע ; רעפַאװ סָאד טהור טייוו טרָאד .גוא2 העפַאו
 -.ןוֿפ-בּוא ; , טהור .נוא טרעטַאמעגּבָא ףיז טָאה רלעה רעד, לעמיח ןעטקערעֶּבנקנומ
 .תיּב םע גיילק ןיא ןעהעטש סָאװ ,ךילטֿכיל סקעז עניילק יד ֿפָארַא .ןעצנעלג' גרַאַּב ; םָעי
 =. ןץפױא םרעװ לעקנומ ,רעסַאװ ץֿפױא טרעװ לעקנומ - , "דומע, - ן'רַאֿפ .שהדמח
 .ןוֿפ גוא , ךיוא טהור גּוא ןייֵא ;עּפעג;היֹוט ַא ןיא ךיז םליה לעטרעטש סָאד .נּוא ,לעמיח .|

 יד נּוא ,ןערעה "םּוחר אּוהו, .רעגידנענייוו ַא ךיז טזָאל ל'שרדמה תיּב .םענַײלק} םעז
 ר רע ,לעֿפ יד רעּביא טיי ,רעסַאװ םעד רעּביא ; ןעטפול רנ רעד ןיא טּבעוֹוש - הלּפת -
 א םלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ךיז ןעגעלי ,ןעֿפָאלש .ץר ץ'רַאֿפ סע זיא ןענעייל יע ש:תַאילק/זַא :

 א

 יי

 + ףיז טלָאװ םע יװ , רעסַאװ סָאד  םּורַא זיא ליטש נּוא  ןערָאװעג זיא טֿכַאנ *?
 - גָאט ןעצנַאגיַא טימרעד ןעֿפיטש סָאװ ,טֿפַאמעג ךעלגנּוי-רדח יד םימ זנּורּב ַא סע :

 :ןושל ןעשנעט ףיֹוא טסייה םע ,טליהעגנייַא לעפענ הוט ַא ןיא ךיז .טָאה -' , םֹורָא
 עװטַארט ַא ףיֹוא .טֿפָאלש נּוא טכַאמרעֿפ ןערָאל יד ,טּפַאחעג ןירַא ךיז בֹוטש ןיא
 + עגנַײַא טֿכַאנ ערעטסניֿפ רעד ןיא זיא םנַאלירב ַא , לירעײֿפ ַא ךיז .טנערֿב ץעגרע
 3 ; ךז .ןעּבָאה 1 הי לעב טרָאטש יד ,,, ןעטייוורעד ןופ ֹוזַא טלעקניֿפ סָאר נוא ,'טסַאּפ
 * רער ;סָאװ - לעכער ןייז רעטנוא ךיז טציש .רעדעי גּוא , ןעטלַאהעּב ךעלזייה ערעייז ןיא
 גידנעטלַאהעּב , ליטרעטש עצנַאג סָאד גוא , טזָאלע זנרעּביא םהיא טָאה עריי רעטלע

 טּביול נּוא טקנַאד , ךיז טכַאד ,סיֹורַא רעסַאװ ןוֿפ טגייט םׁש .סָאװ ,לעפענ + ןיא ךז =
 רעד גוא ! ןעּבָאה רימ טָאג ןעשנ ַא רַאֿפ סָאװ יֹוא 3 גידנעשטרָאקנױַא יז בת שה
 םײרּפשרעֿפ סאוו ,עמַאמ ַא יו סעפע זיא לעמרעטש םעד רעב ּביא גידנעּבעוװש ;לעֿפעג
 א טשינ ָאד  ךיז גידנעטעּב , ךעלרעדניק עניילק ערהיא רעּביא . ךימרַאֿפ ? היא
 | - = טשינ ,ָאד

 ףוא ןיילַא ענייא ּבָארַא 'טקק לעמיה .ןֿפױא ןײלַא "ענייא ,הנבל ייד רָאג
 ַא ךָאנ גידנעֿבז , טלעװ רעד ףיֹוא ןיילַא ענייא םּורַא םעשז דנָאלּב גוי ;ררער'ד
 להַארטש רעטלַאק ַא טלַאֿפ רעסאוו ןעגירנעֿפָאלש םער ףיוא / גוא 44 הנֿפל
 ץלַא .סעגַאװח :ערנעֿפַאלש עגיהור .יד ףיֹוא גידנעּבעווש סעפע - טֿפױלעב' נֹוא
 ןיא גידנעטעּב ,ןייֵא הניכש רע יד ןּוֿפ ןלעגעילֿפ יד רעטנוא ךיז טליה ,ךיז םעילומ
 .ןונוא רעביא גיהמיראּברע ייז טָאג 1 טֿברָאֿפ טיפ פימשרעד

 ףױַא םעד ןיא ,קיטש יא ןיא טרעווילגרעֿפ רעסַאװ סָאד זיא דלעֿפ ןֿפױא ןעטנוא
 גּוא לעמיה ,דרע רעד טימ ,טלעוו רעד טימ : םעלַא טימ טרעוװילנרעֿפ . טֿבַאנ רעד ןוֿפ
 ּוצ ,,,רעוו ןענעיל'ע זלרָא ןעגידווירהיר ןעצרַאװש ַא ןוֿפ לעגילֿפ יד ףיֹוא ,גערַּב םייּב !טָאג
 - רעד ןיא ט קוק רע'מינּפ ,,, 7 טכַאנ רעד ןוֿפ ןעטָאש עטיומ רערָא , ןעשנעמ סע ןענעז

 , סעפע נירנעטע , ןירַא 'הנבל
 , םֹורַא זיא לי נוא יו 3 |
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 לָ ןייא , ַיי רעסַאװ ןיא םעּפע ךיז טרעדיר םע יװ ךיז טרעה ןעטייוו רעד ןוֿפ
 גוא ךיז . ןעשִיק 'סעפע יװ ,ןעמַאזּוצ ךיז טסעיג סָאד גוא רעמייווצ רעד ףיוא טלַאֿפ
 ,..? רעסָאװ ןיא לבּוט ערעייז תומשנ יר ָאד םיהמ ןענעז ּוצ ,,,לימש רעד ןיא ןרעטסילֿפ
 ,רעסַאװ ןְרעּביא גידנעבעװש ,טֿפול רעד ןיא ןעטאש ַא ךיז טגעװעּב רלַאּב
 : טמיווש סע יװ ,ךיז טרעה טָא ,ןעטָאש רעד ,ךיז .טנעהע'נ םע נוא ךיז טרעריר םע
 רעסַאװ סָאד ... .גערּב םעד לימש רעד ןיא טשיק .רעפַאװ -סָאד .. ךקָאל ,. ךקָאל
 םוצ רעוו זיא םע ;י גערּב םעד םנָאלש רעסַאװ םָאָד .א גערּב םער 2 טּפַאלק
 י יה . ןערהָאֿפע יג וצ גערב

 ." ףֹױרַא גערּב םעד ףיוא זיא ןעטָאש ַא
 .יש 2 ! טייז לימש-ש ,ַאש ---ש --
 היוהט םעד ךייוו ,ןעֶנייֵּב גוא- ןעשטיינק טירט ר 8 ןֿפוא ךיז טרעדיר סע

 קד רטפ 5 { וָארג ןעטקעדעב

 יב | | ! ןעדוי ---

 יי = גאג ?ןעמַאװצ עלַא רהיא טנעז ? רהיא םייז אוו --
 יו : טמוק

 | ; טיטש ..ׂש 8

 , נירמ רע ;טנוא די טשטיינק זארג טֿכײֿפ , ךלעֿפ ץֿפי ד יז טרעריר םע
 יי | |  ןעל'מהרבא טסלַאה ,עזיל =
 א ר ,.לימש רעד ןיא םרעטסילפ ןעמ
 - לו טסיב ּואוו ,ל'כורּב =

 == .ןע וטַאט ם'יב ---
 | | , טהעג ןעמ

 , לימש רעד ןיא רעװ טעװדנַאמָאק ,דנעה יד ייּב ןָא ךייא טלַאה ןעדוי -
 , טהעג ןעמ
 ,ַאש ש ש ש ש --
 , רָאנ טייז לימש ---

 ..! טֿכרָאה ,טגייווש --
 , ןעמייוורעד ןוֿפ ןעגייווצ ןעשיווצ ןערעדיר ַא ךיז םרעה םע
 ? ךיז טֿכַאד טֿברָאה ןעמ ---
 ,ָאי
 = רָאנ טֿברָאה --
 , טהעג ןעמ ---
 - .א ךָאנ טגָאי ןעמ --
 ...ׂשׂש שש --- טייז ליטש --
 ,רעריִג א ךרע'ר ףיוא ךולעמַאפ .ָךייֵא טנעל --
 ,רעזערג יד ןיא םינּפ סָאד טלאהעב ---
 םעהמָא םעד ןייא טלַאה ---
 ,םורַא זיא לימש
 . ןעהעז .טשיג) זנוא ןעלעֹו יז טנעקלָאװעּב זיא הנבל יד ---
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 | ײ7 , םוג --

 , ןעמוק סיױלַא  טשינ ןעקלָאװ יד ןוֿפ קנילֿפ ױזַא טעװ יז -- |

 ,"תיא רעביא ךיז ןעה יצ ןעקלָאװ עצרַאװש -תונחפ  עצנַאג ַא ---
 , טָאג 'וצ טּבױלעג ---
 , רניק ַא ןוֿפ ןעצשיפ ַא ךיז טרעה םע
 . ןעיירש טשינ םע לָאז ,ּוצ לוט סָאד דניק םעד .טלַאה --
 !ל רהיא טּוחט סָאװ טָאג ןיא טקנערעג ---

 . ןעצשיּפ ןוֿפ ףיֹוא טרעה דניק סָאד |
 . ררע : ּוצ טירט ךיז ןערעה סע

 ! ןערױלרעֿפ ןענעז רימ --- 
 , ארֹומ ןייק טָאה ---
 , טיג רָאנ ךייַא טרעדיר , דרעריד ףיוא טגיל ---
 , ץרַאה ןיא טָאג טעּב --

 םֶל---וע ל--ֵׁש הָנ--ֹוּבִר --
 , ליט-שיש
 ? ּוד טסיִּב ּואו עמַאמ --

 ,י ָאר ,ָאד דריי

 ! טנייווש- ---

 ארומ בָאה ךיא עמַאמ ---
 , ךיד םעּב ךיא ,ליטש יז ---
 , ךּומ } ן'טימ ךימ קעררעֿפ עמַאמ --
 ,,} ןייז רהיא טעװ ליטש ---
 ,. עמַאמ ---

 .) רעטאוו ןיא םהיא טֿפרַאװ --
 . רעטנעהעגנ ןיוש ךיז ןערעה דרעֿפ יד .ןוֿפ טירט יד

 , ליטרשזשדש == =
 .טלעטשעגּבָא ךיז (עגָאה  דרעֿפ יד
 , םּורַא זיא ליטש
 == 111680:68)/ ומי?

 , טֿפרָאה ןעמ ,זיא ליטש +
 ---- 110 סנועג1180.
 , רגיוושעג טייר ןעמ , פָאלַאנ ַא ךיז םרעה סע
 ,ןעטייוורעד ןוֿפ ןיוש ךיז ןערעה ררעֿפ יד ןוֿפ םירט יד

 טֿכַאנ רער ןוֿפ טייקליטש רער ןיא ןעמיטשרעֿפ יז ,רלַאּב
 ! ךרבתי םשה טּביולעג =

 , טגייווש ןעמ
 ! ןעּבָאה רימ טָאג ןעמוג ַא רַאֿפ סָאװ --
 י ,,יךילעמַאֿפ ףיוא ךייַא טּביֹוה --- =

 ָּו
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 יי הא ריס עי = = טיט

 , רנעה יר יב ןָא ךייַא טלַאה --
 . ןערוי , טמוק --
 , . ןעשנעמ ןוֿפ טירט ךיז ןערעה םע
 .קעפענ יד ןיירַא טגעל ,עקרול יר זיא טָא
 . גערב םער ףיוא טּפַאלק רעסַאװ סָאד
 ֶ לעמהרבא זיא אוו ---
 ,ָאר 'ָאד --
 יי | ,רעקנילֿפ  ,ןייֵא טנייטש = --
 ,,! ררע ןייר ףיוא טירמ רעטצעל ןיימ ,ךיד ךיא העז לָאמ עטצעל םסאד --
 | , תֹונק ןעגָאז רעטעּפש טסעוו ---
 גָארט ּוד נּוא ,טזאלעג רעּביא רבק ןיא .ָאר ןעמַאמ רעד םימ ןעטַאמ םעד --

 ,, ואוװ שרעדנא ּואו רענייב יד יד
 ,רַאג םוצ טשינ ךיד טֿכַאט --
 , ָאט יב הויצ ןייק ,רעקגירֿפ , ארי"לר =

 ָ? גיטרעֿפ --
 . בָא פוטש ---
 | , לימש רעד ןיא ךילעמאפ 6

 ךי טְרעה סע ,גערּב םערד ףױא טּפַאלק רעסַאװ סָאר , ךיז טרעדיר סע
 , רעסַאװ סָאד טשטאפ ןעמ ,,,ךקָאל ,., ךקָאל : ךיז טֿפיש ןעמ , ןעגָאי ם סעלַאװח

 טלַאֿפ םע , טלעֿבײמש יז ,םיֹורַא ןעקלָאװ יר ןוֿפ גיהור םמױיש הנבל י
 , ןעלָאװ יר ףױא להַארטש רע יטלאק א
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 שא שולש - 'ו | 0 צו -
 יי" ר נאטיס ר רוי זאפארט לי ירא" לולב לט "לאל מר ר דר דר ר עד," ראטע רע לג טל עו. 20 יע ראטע אלא ראש רציתי שיש לא, ר קלי סו, עזרא,

 - ש+

 אַבְּהֹנָז, 

 - ' (גרעבמונ .ד .ה טעמדיונעג)

 גוא ,ןעֿפָאלעגקעװַא  םייה רעד ןֹוֿפ ךיא ןיִּב ן'רַאה טרעטיברעֿפ ַא טימ = |

 . ןעלרעפ-החנ ןעמהּוט ןיימ ּוצ ץישטנעיל ךָאג ןהעג ךיז טוָאלעג -

 וצ רעװש זיא רעטעװ םעד ךָאנ סָאװ ,געט ענעי ןוֿפ רענייא םע זיא ןעזעוועג == -

 :לָאװעּב יורג זיא לעמיה רעד : גָאט-רעמוז ַא רערָא-רעטגיװ .ַא זיא סע בוא ,ןעסיוו

 . טלהיֿפעגנָא טפופ .רערעווש ַא םימ זיא חטש רעד גוא טֿכײֿפ ררע יד , טנעק

 ,קעװַא טייוו טיומ-םוטש ךיז טהיצ .,םהיא ףיוא העג ףךיא טסָאװ - ,געוו לעד =

 ',רעדלעֿפ עטנעקלָאװעּב עטייוו יד גוא געװ םעד ןעשיווצ זיא סָאװ בָאר 'םעד ןיא נּוא

 טעשטרָאקעגנייֵא = , ךיל'םיצנש עניילק ןעציז יז .ןעבענ- , דרעֿפ- גוא .היק ךיז ןעשַאפ

 "רעטנּוא ןּוֿפ- סיֹורַא גידערָאנ רימ ףיוא ןעקוק גּוא ,ןעטסעוװ עשירעטָאֿפ עטיירּב ןיא

 םע ,ןערעיוא ערעייז רעּביא ןעגיוצעגרעבירא ןענעז עֿפלעװ ,ןעלטיה עֿפעימ יר

 בוא ןעֿפעשט וצ רימ טימ רעטעװ ַאזַא ןיא , םיוא ךיז טהעז ,טשינ יז ךיז ךיז טסּולג

 ךיא גּוא ןערהָאֿפעגֿברוד עטערַאק ַא זיא רנַאּב ,ןהעג רעטייוו גיהור ךימ ןעזָאל יז !

 ררעה ַא סעּפע טגיל גינעווניא ,  ןירַא עטערַאק יד ןיא קילּב א ןעֿפרָאװעג ּבָאה

 רעּביא זיא סָאװ , ןיירַא גנוטייצ ַא ןיא םּוטש טקוק גוא םעזעג ן'ֿפױא ןע גיוצעגסיוא

 םעד ףיוא ןעררעה םעד טימ  עמעראק יד זיא דלאּב , טײרֿפשעגסױא הינק עגייז

 . ןערָאֿפעג קעװַא רעטייוו , געוו
 ךַאז ַא ןוֿפ םעפע ךיא ּבָאה ,געוו ןֿפױא גידנעהעג , לָאמסנעד זַא ,קנעדעג ךיא |

 רימ יב בָאה ךיא ; טמעשרעֿפ נּוא ןעקָארשרעד קראטש ךימ םָאה סָאװ ,טרעלקעג

 , הלילח , טלָאװ עמַאמ ןיימ = , ןעוועג םותיֵא הלילח טלָאװ ךיא ןעוו זַא ; טרעלקעג |

 ,רלאּב !ּבעיל יױזַא ,טאהעג בעיל ױזַא יז ךיא טלָאװ ., ןענעלעג "טרָא ןעטּוג, ןֿפױא

 ּבָאה ךיא גּוא ,רעלק ךיא ךַאז ַא רַאֿפ סָאװ ןיא , טנאמרעד ךימ ךיא ּבָאה ,רעּבָא

 --- ,ם'הנעטעג רימ ּוצ ךיא בָאה -- , רַאנ ,םלוג-קיטש, : טמעשרעֿפ טסּבלעז ךיז ראֿפ ךימ !

 "ל רעװ ? ןעּברַאטש לָאז עמַאמ ַא זַא ,ןעּבָאה סָאד ליװ רעו

 םָאװ ,םָאד טשינ הלילח ןיימ ךיא זַא ,טסיירטעג .ןײלַא ךימ ךיא ּבָאה דלַאַּב = |

 טברַאמש םע זַא ;שרערנַא רָאג םעפע ןיימ ךיא ,ןעברַאטש לָאז עמַאמ א טסייה

 | ! רענייא טָאג ,םּוג טשינ ױזַא ךָאד ויא ,עמַאמ ַא םעװ ייּב הלילה

 לאוו עמַאמ ענעגייא ןיימ יװ ױזַא , לָאמסנער רימ ךיז טָאה טֿפַאדעג גוא ==



 4 , 20 ראהב . -
 לי ר, עי עז 5 הוא," ללא לח," עלי "הוליד גמ עי:5י8,,עלפ,,ו-.,,ל"" נגלה אטארעלאא הע טאקע ערב בו א עה עטלאבהר עלטער עט עא יש עא יי אלע ללא" ר דלא ערליי 65 אבל קיל. בע, ירא לי ,,ללאה לאז ..חמ.א 7

 יא 8 : יד
 : . ֿיפ 3
 י : : : יא

 4. , ד חס ,
, ' 

 5554 עי - שי ע"א עי" ר ןררושאלעמז ר"ר טאר "לשאול רער הלא ראל עיר ראה כו ר, יא, העשל ראל ר לי "לא, עד הלא אדלער ללא, דא בעד א שי ב עילאי רייט יע עא יי יע יי רע עי : : 102 5 : , 2 א 2.6 20
 : 8 ש + * 8 יי

 נוא ,םּוִרא אק ןיימ' יו טמענ טייקמ וראֹּבְהַע סיורג ,טימ גּוָא , ןעגירקעג תונמ ר רימ מ ףיוא
 ּוג ַא טימ "} רימ 'וצ טגָאז גוא ,קַאב ןיימ ףיוא דנַאה רהיא טימ יי זַא ךימ טעלג-
 : 2 , 1 לירעטּכעלעג נירמערַאּברע

 יד רע יו +ן רַאטש לָאז ע עמַאמ; ןַײ ;ראָ ,,ןעכַאה יסָאד לי רעװ ; }לער - -

 .ףז ןע עּבָאהי .גּוא ;  ןערָאװעג רעטֿביהעג ה גיא וא רעלקניט ןענעז ןעקלָאװ עיורג יד .
 נָא  גּוא רעטכײֿפ זיא געוו ֿפױא ,דמַאז רעד - ,טקורעגבָארַא דרע רעד ּוצ רעטרַאה .

 ביז ,ןעטבירעג א ןיא .רערלעֿפ יד .ךיז ןטלַאהעב 'םייוו ןעטרָאד גוא -,רעגידנעבעלק
 עג .ךיז טָאה יז ,ןעֿפָאלעגֿרו זיא .ךומ ּבָארג ַא ןיא טלעקיװעגנייַא היוג ַא , לעפענ
 נָא טייוו ןוֿפ רהוֿפ ַא זיא  דלַאֿב , ןעמוק; ּוצ םייה ַא רעֿביג סָאװ ,סיוא .טזייו ,טלייַא
 ּפעק ,עומוָאלע; בָארַא טימ ןענעז ;דרעֿפ עטַאמ ,עטצטיהוצ יד ,ןע ;רהָאֿפ ּוצ ןעמוקעג
 זיא סָאװ ' ,רעיופ רעד '; } ןעגנַאגעגּוצ - .טרָאטש רעד ּוצ םירט עניילק טימ ,.ךילעמַאּפ
 מָאה רע גוא קָאז ןעטֿבײֿפ ַא ןיא טליהעגנייַא ןעוועג יא ,ןע זםעזעג רהוֿפ רעד ףיֹוא
 ןיא זיִּב ., םהיא יג  זיא טוה .לעד -+ חרעֿפ עטעּברָאעגבָא יה ?ףױא טקוקעג- טַאמ
 ןיא טּבעלקעג .םהיא ךיז ןעּבָאה .רָאה עטֿכײֿפ יד ! ,קּורעגֿפױרַא ןעוועג ּפָאקי ןעּבלאה

 ,םע . טָאה- ןעגיוא עצרַאװש עניילק .ענַײז ןיא * ; ןרעטש | ןעטצומשעּב . .,ןעגידנעמקנ
 רעד ןּוֿפ ןענעקטנַא ! םייה רעד ןיא . ןיוׁש .ןענעז רימ ,טָאג ּוצ טּביולעג : טעצשילבעג
 :עג רעֿביז ךָאנ ןעּבָאה דרעֿפ יד ,ןערהָאֿפ ּוצ ןעמוקעגנָא רהוֿפ עטייווצ יַא זיא ּוצ .טַדָאמש |

 רעולעה עטקערטשעגסיוא טימ גוא ,דרע ר רעטכײֿ רער ןיא טירט עטרַאה ערע טכעטש
 זיא סָאװ ; רעיופ .רעד ... טלײַאעג | ןיײרַא| טלעוו"רעד ןיא ווו יץינרע .ךיז יז .ןעבָאה
 טֹוה םער ,טליהעגנייא ןלוועג קַאז םענעקולט ַא ןיא ךָאנ זיא ,ןעסעזעג ןעגָאװ .ן'ֿפױא
 וקעג ר רַאֿפ גוהּור טָאה רע גוא ,טקורענבָארַא ןערעיוא עבלאה ;יד ןיא זיִּב -; םּוג
 יה געו ; ןעוועג םעגיטעמוא' םעפע זיא עג א .ענעשָאלעגסױא ענייז ןיא
 20 : -י ןָא םירע ףיז

 , ןעסַאֿפ עטּבראֿפעגּבָא עמיור םיז מ +ָאלק רעל יג א ןעזיוועג ךיז טָאה דלַאב
 == ,רעּבירַא טייז רעטייווצ רעד זצ געוװ טייז ןייא ןוֿפ ןעניוּבעגסױא ּבלַאה גידנעגיל
 ןָאלק רער זיא טייז ןייא ןוֿפ  טרָאמש -רעד גּוא געװ םעד ןעשייווצ ץינערג א
 יב . ןענױצעגּבָארַא .טייק ַא ךיוה רע ר ןוֿפ ךיז טָאה סע גוא ,רעֿבכעה ןעוועג

 טָאה יז + לירע 'פ החנ עמהּומ .ןיימ טציז ,רעטוֿפ ַא ןיא .טלעקיװעגנױַא , עלעק קרוב
 . םרָאטש רעד ןוֿפ רהוֿפ ןייק) טשינ טזָאל יז גוא ,"ןעּבַאלש , טרָאטש םעד ןעגנודעגּבא
 ,םשינ רהיא טלהָאצעּב ןעמ ואוו ,ןײרַא םרָאטש ר עה ןיא ענייק טשינ גוא םיֹוּרַא
 . ,ליװ יז ןעװ ,'טרָאטש רעד ןוֿפ עט'רמוש יד זיא יז זַא ,ךיז טֿכַאד סע .,רַאֿפרער
 ? טרייגש גוא ,ּבָארַא ךןיוה רעד ןוֿפ ;יטָאלק םער זָאל , טייק רעד ייּב היצ ַא יז םיִנ
 6 יי . טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ץישטנעיל .ּבָא

 " ןיִּב ךיא לייוו רעּבא ,עטָאלּב יד רעּביא רָאנ ,ןעגנאגעגּוצ רהיא .ּוצ ןיּב ךיא
  זיא יז גּוא-, טרעהעג טשינ םירט עניימ .ךיז ןע ּבָאה ,ןעגנַאנעג ארומ :םימ ךילעמַאפ
 , ןעגױּבעגּבָארַא .ֿפָאקי .םער .םלַאה בוא ,י רעטוֿפ .רהיא - ןיא טלעקיװעגנייֵא ןעסעזעג
 | . טלעמירר גוא



 שא םולש = | ןפ

 ,.טרערעגפױרַא .ךַאװש .ךיא .ּבָאה -- ! ךנעוָא 'נ םוג --
 ,2ו א 3 עא א. עא א ,ב עב , טשינ טרעה גּוא טציז יז |

 טימ /, טעֿבעה ליסיבַא ! .ןווש ' ,לָאמַא ךָאנ ךיא ּבָאה -- !דנעװָא 'ג טּוג --
 טא אש שא א = ,ע2 .טגאועג ןעּפַאלקיץרַאה

 יז טֿפַאמ סײלֿפוצ םימ זַא ,טֿבַארעג רימ ךיז טָאה ס} ,טצז עמהומ ןיימ ===
 , ןעהעז טשינ ךימ לי ײ+ ,יֹזַא ךיז

 יי : =, טרַאװעג .גוא ןענַאטשעג ןיּב ךיא
 םער שימ יי טָאה , ךימ .גידנעהעזרער נּוא ,טהעררענמוא ךיז יז טָאה ךאד =

 פָאק םעד רעטייוו יז טָאה דלַאּב , "לאומש ,  טגָאזעג גוא ןּוהטעג רעדיוש ַא ןעקוד
 לָאמסנעד.רימ ךיז טָאה טֿכַארעג ,ןע בילבעג ליטש רעדעיװ ןיא גוא ,ןעגױּבעגבָארַא
 וצ / .רדנעווירפ , ןעמהעגנָא = ַא ןוֿפ עקמַאלק ַא יב טלָאװ יא יװ ֹוזַא
 יי . .ןעסָאלשרעֿפ ויא ריהמ י .ןעֶנעֿפע-

 ;טגערֿפעג ךימ יז טָאה ,ּפָאק םעד גידנעּבױהֿפױא טינ ,רלַאב
 ק | -+ ןעמוקעג ור טמיּב םעוו טיט ---
 קנַאב רעד רעטנוא ןוֿפ טלָאװ ליק ןעֿפָאלשרעֿפ ַא יװ ױזַא ,ךיז טָאה טֿכַארעג

 : יה . רערענרעױֿפ ַא
 ךיא זיו -- ,טלעטשעגּבָא .ףרָאד ןוא ר ר ךיז טָאה רע ,רעיופ ַא .טימ ==
 הב , רעגניֿפ ןטימ רהיא

 זע ,ןעטלַאהעגּבָארא פָאק םעד רערעיוו טָאה גוא ןערָאװעג ליטש זיא יז גּוא
 יי : ? סָאװ ּביֹוא , ןעלטירד

 ַא רימ ףיו ןעֿפרָאװעג / ,ןעבױהעגֿפױא ּפָאק םעד ךילעמַאּפ יז טָאה ךָאנרעד
 יב יי . טצֿפױענּבָא רעטיּב טָאה גוא קילּב ןעג'ירשה

 .רעטנוא ַא יו סעפע סע זיא ןעזעוועג . טגיהּורעּב ךימ טָאה ןיֿכערק םעמהומ ןיימ =
 | יי טקַארטנַאק ןערעווש ַא רהעז רעטנוא טֿפירש

 : ןעגנַאנעגירַא בוטש רעד ןיא רהיא ךאנ ךיא ןיּב ליטש
 -- . ןעֿכַאמ רעײֿפ יז טעוװ , ןעמּוק .דלַאּב טעװ שירּבָאד הרש , ךיד ץעז --
 יי .טזָאלרעֿפ בוטש יד יז טָאה דלאַּב
 ענעבילבעגרעּביא ייווצ יד . ןערעו ּוצ לעקנוט ןעּבױהעגנָא ןיוש םָאה בוטש ןיא

 ןעוועג ןעֿפָאלרעֿפ ןענעז ; טלעטשרעֿפ טשינ יײז טָאה ליגנעהרָאֿפ סָאר סָאװ ,ןעביוש
 ןעטעּב עטעּבעגֿפױא .ייווצ ירד רַאֿפ . ןענורעג .ייז רעּביא ןענעז ןערהערט עבירט גּוא
 -עטביילבע זגסיוא סנעטיֹומ .םעד נּוא ,ק גנָאהעג .דליּב םולשהיוילע ס'רעטעֿפ ןיימ זיא
 סָאװ ,ץלַא ףיוא ןעּבעגעג בנוטַֿא םּוג נזא טקוקעג רימ ףיוא גנערטש םמָאה טֿכזעג
 . ,ןענַאטשעג רטמָאק ַא קנַאש רעד יב ז"א דנַאװ םייז עטייווצ רער ףיֹוא ,והט ךיא

 ?רעֿפ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז םהיא ףיוא . שיט עטקירטשעג ַא טימ טקעדנ
  ךיוא זיא יז ןעשיווצ ,ןעשָאלק :ענרעזעלג עטסיילגעג:ןעמ או + .רעלעמ עטרילָאק ענעריש
 ןיא .גינעווניא -, טקערעגֿפווא סע בָאה . ךיא . , עקשופ רעקוצ .ענרעזעלג ַא - ןענַאטשעג
 | , םולשה- וילע . גורתא .םרעטעֿפ ןַימ ןוֿפ ךָאג :ַאְרוַא .,.עטַאװ ןענעלעג ְךָאנ

 .יךװַא) + רנַאה ןיא .ל'הפס .ַא ןעמוגעג .לישי םייּב טצעזענרערינַא .ךימ ּבָאה ךיא -
 י , טקוקעגניירא ןעגירעד ּבָאה בוא
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 ןעלַאֿפנייא טשינ הלילה רײמ:לָאז סע זַא ,טַאהעג .אדומ .ךיא .ּבָאה ץלַאה .ןיא;
 וירעלעט ַא ןעמהענ"יױזַא ֿטַאלג רעדָא , ןעֿכערּבוצ ּוצ עקשופ:רעקוצ יד גּוא ןהענוצוצ
 ןייּב יד .רימ ! .בָאה ךיא- רָאנ = , ןעֿפרַאװּבָארַא .דרע רעֶד ףיוא םע גוא . ,רָאמָאק ןוֿפ
 עי = , טֿפַארטרעֿפ ךיז ל'רפס .ןיא .נוא טגָאירעֿפ .ּפָאק ןוֿפ תובשחמ

 יא טלעקיוועגנייא .ליריימ ַא א  ,טנעֿפעעגֿפױא : ריהמ יד ךיז טָאה דלַאּב=
 | | ,ןעמוקעגנירַא זיא ךוט ַא
 עזיוועב .ךיז ןעּבאה םע "נוא טקורעגּבָארַא פָאק . רהיא ןוֿפ .ךומ סָאד טָאה ז/=|
 יי יי , ןעֿפילשערהיא ףיֹוא רָאה עטס ערגעגנעטאוצ ערהיא

 םימ רימ ףיֹוא טקוקעג טָאה גוא בוטש  ןעטימ. ןיא ןהעמש . ןעגילּבעג זיא יז
 כָאװ טשינ טסייוו יז זַא , רהיא ןיא טנעקרעד טָאה ןעמ , ןעגיוא עסיורג ייווצ ערהיא
 יי , ןוהמ וצ םָאװ גוא ,ןעגָאז וצ

 לישימ םעד ףױא סע טָאה יז גוא ןעדנּוצעגנָא ליפמעל סָאד יז טָאה לַאּב
 הב | , טלעטשעגרערינַא רימ רַאֿפ

 , טֿפַארטרעֿפ ל'רפס ןיא ףעיט ךימ בָאה ךיא
 גנילצולפ ךימ יז טָאה -- ?ןהװ סעלהכלמ עמהומ רעֶד , טסיג ּוד --

 , ררע'ד ףיֹוא ץלָאה גידנעקַאהוצ , ֿפָאק םעד גידנעגױבָארַא ,,טנערֿפעג
 4 רעטֿבָאט ס' לירעּפ פ.החנ עמהומ רעד טיּב וד נוא , רהיא יא רעֿפטנע --- ָאי ---
 יי .ז טנָאז -- ,ָאי --
 , טקּוקעגניירַא ל'רֿפס ,ןא א רעטייוו בָאה ךיא גוא

 , טגערֿפעג רעטייוו ךימ יז טָאה -- +ןעבײלברעֿפ וד טסעװ גנַאל --
 רהעז טימ רהיא ךיא גָאז --- , ןענרעל ּוצ שרדמה-תיּכ ןיא ,ָאד .רחעלק ךיא =!

 | . ןָאמ ןעטסנרע ַא
  טנערֿפ --- ?יקַאט --

 זנוא יב זיא םייצ יד --- , לַאֿפנא ןיימ ףיוא ךיפ ךיא הערֿפ -- ,ָאו =
 ןיִּב ,ןעלהָאצ טשינ דלעג תודמלמ ןָאק רע } טשינ טנידרעֿפ עטַאט רעד , טכעלש
 . . ןענרעל דמערֿפ רעד ןיא ןערהָאֿפעג ךיא

 ַא טימ יז טגָאז --- , ןעּברָאטשעג ןיא ,  םוכשהחוילע עמַאט = רעד טייצ --
 סָאװ לידנעּב טעמַאס ןעצרַאװש םעד רעגניֿפ יד טימ .ןָא טמענ גוא ןוגיג ןעגיריורט
 זיא ןעּבַאלש| רער ,טֿכעלש טייצ יד ךיֹוא זנוא ייּב .זיא = ,זלַאה ן'ֿפיֹוא  טנָארמ יז
 , טשינ רָאג טנידרעֿפ ןעמ נוא טֿפעג עצנַאנ ףיוא זיא ןעמ ,ןערָאװעג רערעיימ

 | ! רעמייוו יז טנָאז רלאב
 נּוא תּבש ;ונוא ייּב ור טסעוו ןעֿפָאלש = , ןענרעל ןענעק ּוד טֿפעװ יה ..--

 עדייּב רימ ןעלעוו ןעגרָאמ / גוא , ונּוא ייּב ןעסע ךיֹוא יאדוַא וד טסעוו םיבוט-םוי
 ּואװ ןעּבָאה טסעװ ;"נעמ, טֿפעשעג ַא -- על'הקבר עמהומ רעד וצ ןהעגרעּבירַא
 | | =+ ןעסע ױצ

 . גייווש גוא .רהיא ףיוא קוק ךיא
 םענייא ןיא --- ,רעמייוו יז טנָאו --- ,ןעטסָאק טשינ ךיֹוא ריד םעוו שעװ --

 ַא ריר טסעװ טנרָאזעג .טשיג ןעשַאװמיוא ךיוא ענייר ןעמ טעװ ערעזנוא יד םימ
 ' . ןעּבעג הצע
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 טעד ףיוא = רע עגניֿפ ן'טימ גידנעזייוו , רימ  וצ  ײז טגָאז ---- ,,טסהעז ;ָאָד -=--- 
 טעװ --- , רָאמָאק םע ר נֹוא ליקנעש םעל ןעשיווצ- זיא סָאװ ;} טרָא עי .ליקיטש
 ןגּוא יב ָאר ערהיןיע ןהָא יא דנַאװע עגטעג , ןעלעטשרעריג ַא ליטעּב ַא ןענעק ןעמ
 / , גונעג

 ַא גּוא , לעקניוו לעקיטש ןעגירייל םעד ףיֹוא קילּבַא ןעֿפרָאװעג .ּבָאה ךיא
 , ןייז יהחּונט םוקמ, ןיימ טעװ ָאד . ןעֿפָא ָאלעגֿפרױר ץרַאה ןיימ ךרּוד זיא םײקטירַאװ

 טלעבייטשעג ךילבעיל ןעּבָאה ןעגיֹוא עסיורג . ייווצ = ערהיא גּוא -- ? טּוג --

 . רימ ּוצ
 רהיא ףיֹוא טקוקעג נּוא ןעגיוושע לג בָאה ךיא
 ןעסיורד : טֿכַארטעג רימ ךיא בָאה --- רעטסנעֿפ ן ֿפױא ךָאנרעד ירנלקוק גּוא

 ,.. םייה רער ןיא רימ ןיּב 3 ךיא ןוא רעטסניֿפ זיא
 ' טננַאלרעד ייהט זָאלג ַא רימ טָאה יז

 ערע גיטרַאֿפ ערעשטעיו יד טעװ ךלאְּב , ךיד םירַאװרעד , קנירט --
 םוקעגניירא ןיא עמהומ ןיימ , .טנעֿפעעגֿפױא ךיז א ריהמ יד
 רימ יב סע 5 ךיא ּבָאה ,רנַאה רעד ןיא ייהמ ןָאלג סָאר גידנעטלַאה ךיא

 /  .תהָלְוֲע ַא והט ךיא זא , ט'היֿפעג
 ןעמוקעג רעהַא יה זיא סעל'הכלמ עמהומ רעד לאומש עמַאמ ,טסייוו =

 ? טשינ סאוו ,ןעגיטֿבענ רע טעוװ זנּוא ויִּב ,"געט,, ןעסע טעװ רע .ןענרעל
 סָאר ןעויהעג ךז םאה סע בוא ,רעטוֿפ םעד טנעֿפעעגֿפױא טאה עמהומ יד

 .,זלַאה רהיא ףיֹוא טגָארט יז סָאװ ,דנַאּב עצרַאװש
 . ןעניוושעג תא טצֿפױענּבָא טָאה עמהומ ןיימ
 ןעמ טעװ דָאמַאק םעד גוא קנַאש רער. ןעשיווצ ,ָאד , עמַאמ ,טסהעז --

 א ָאר זיא על'הקבר עמהומ רעד ייּב ךיז .טֿפַאה , ןעלעטשרע דינא ליטעּב ַא ןענעק
 , ןעהענרעּבידַא רהיא ּוצ ןעגרָאמ לעװ ךיא ,ליטעּב גירּביא

 , ןערהָאֿפ םייהַא ןעגרָאמ טעװ לאומש ! רַאנ ּוצ טשינ ךיד ךַאמ --
 : טצֿפױעג ליטש רעד ןיא יז טָאה ּפָאק םעד גידנעגייב בארא גּוא
 טייה רעד ןוֿפ טֿפױל גוא ףיֹוא ךיז טּפַאח ,ןערַאנ םּוצ ךיז טַֿאמ דניק ַא --

 ! רעדניק עשירַאנ עננוי ,,יוא ,יֹוא ,קעװַא
 :רעֿפ רימ ףיוא טקוקעג נוא בוטש ןעטימ ןיא ןעגַאטשעג זיא שירּבָאר הרש

 , גיר'תונמחר גּוא טרעדנואוו
 , טֿכַארטרעֿפ ל'רפס ןיא םמקשרע 18 ןימ ּבָאה ךיא
 , ןערָאװעג לימש זיא בּוטש ןיא
 , םיֹורַא בּומש ןוֿפ זיא עמהומ ןיימ נוא ןערהָאֿפ רהוֿפ ַא םרהענ ךיז טָאה דלַאּב
 ןעמייק ןיא יז טָאה םינּפ םָאר , טרערעג טשיג רָאנ ןיוש טָאה שירּבָאד הרש

 , ןעגרָאּברעֿפ
 ףהעז זיא ןעסיורד . טקוקעגסױרַא סַאג רעד ףיוא נוא ּוצ רעטסנעֿפ םּוצ ןיּב ךיא

 םימ "הוֿפַא גוא ,טרעחעג רעדער ן'כ ןעּפַאלק ַא ךיז טָאה  דלַאּב ,ןעוועג רעטסניֿפ
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 רהוֿפ רעשירעוּפ ַא טימ עמהוט ןיימ ךימ טָאה הירֿפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא
 , טקישעג םייהַא קירוצ ךימ גוא ןעגנורענֿפױא

 מאה נּוא- ןעּבַאלש םייַּב ןענַאטשעג זיא ליריימ סעמהומ ןיימ ., שירּבָאד  הרשי
 ; ןעגירשעגֿכָאג רימ

 , על'הּכלמ עמהּומ יד סירג ,טייהרעדנוזעג רהָאֿפ --
 | , ןערהָאֿפעג רעטייוו זיא רהוֿפ יד
 ןעגער רעגיטולּב-טלַאק רעטֿפירעג ַא , 1 נעקלָאװעּב ןעוועג יא לעמיה רעד

 ויא םע .ןעסָאגעג ררע רער ףיוא ,ךילעמַאּפ ,ךיוה רעד ןוֿפ רעהֿפױא'נַא ןהֶא טָאה
 נּוא ןָא ךיז ןעביױה יז ןעו , טשינ טסייוו ןעמ סָאװ , םנעגער יד ןוֿפ רעגייא ןעוועג
 יד ,גיּבייא ןוֿפ יֹוזַא יש טנעגער סע וא ריז טֿבַאד סע ,םיוא ךיז ןעזָאל יז ןעוו
 :עגער רעטייוו טעוו סע נּוא , ןענער ן'טימ ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב יֹוזַא דלַאּב זיא טלעוו
 | ,,,ןהעטש טעװ טלעוו יד זיִּכ גנַאל ױזַא ,רעטייו ,ןענ

 ןעטלַאהעּב , ןיײרַא ןעגָאװ עלעקניו ַא ןיא טערָאנעגנײא ךימ ּבָאה ךיא גּוא
 עטָאּפַאק ןיימ רעטנוא ךיִא ּבָאה דנעה עניימ גוא ,סעזעג ןעסַאנ םער רעטנּוא ךימ
 יב ּבָאה ךיא ,טסּורּב רעד ףֹא דמעה סָאד /טפאמעגנָא , טקעטשענרעטנּורַא
 ןעגייא ןיימ ןיא , םייה רעד ןיא רימ ייּב ןענעז דנעה עניימ זַא , טריּפשעג רימ
 1 | , ןעטלַאהעּב לעק גיוו

 ןיא רעהֿפױא ןהֶא טָאה גּוא טעּפעשטעגּבָא ןעגָאװ ןוֿפ ךיז טָאה ליטייק ַא
 ךָאנ טָאה לימייק יד גּוא ,טעיּפַאקעג טָאה ןענער רעד , טּפַאלקעג רעטערב יד
 עדָאּב עסַאנ ַא רעמנוא טלָאװ רנוה ַא יו טֿכַאדעג ךיזיטָאד םע גּוא ,טּפַאלקעג רנַאנַא
 , טגקָאלקעג

 קעטש טָא ,רימ ךיז טֿכַאד טָא .ּפָאק ןיימ רעּביא ךיז ןעהיצ סנעקלָאװ יד גוא
 רעד גוא ,ףיֹודַא ױעֿכעה ךיז ייז ןעקור םָא רָאנ ,ןָא ייז ּפָאט נוא םיֹוא דנַאה יד ךיא
 םנעּפָארט יד נּוא ,ּפָארמ ַא ּוצ טָארט ַא ,ּפָארט ַא וצ ּפָארמ ַא .םעיפַאק ןענער
 ,עטייוו יד ןעשיוצ גוא געװ םעד ןעשיווצ ןענעז סָאװ = , ךילרעסַאװ יד ןיא + ןעלַאֿפ
 ךיז ןיא טּפַאז דרע עטֿבײֿפ יר גוא , די ןעלרער ךילרעסַאװ יד גּוא רערלעֿפ עסַאנ
 . ןייֵא סנעֿפָארט יר

 ,אטלַאֿפ ןעסַאנ ןייז ןיא םעשרָאקעגניֵא טצטיז רע ,רעיופ ןֿפיֹוא קוק ךיא
 - ,שי'בשחרעֿפ ףעיט םױא טהעז נוא ,טסורּב רעד ףיוא ּפָאק סעד גידנעגױּב-בָארַא
 .ןייז רָאנ ,טנייווש גּוא ליומ םָאד ןעֿפָא טלַאה רע ,קעװַא טייוו ןעקוק ןעגיוא עגייז
 ֿבידנעפַאז גייַא גיטליגֿביילג ,ןעגָאו טלָאװ רע יו ,ךי טֿכַאר ןעקור רעטקערטשעגסיוא
 ל ןָא ךימ סע טהעג סָאװ ! ןענער סנעּפָארט יד , ךיז ןיא
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 טגָאלעגבָאר ַא טימ ,עלָאװַאֿפ ךיז ןעהעג דרעֿפ יד .נּוא ==|
 | , דרע .רעטבײֿפ רעד  ןוא .םידמ עטרַאה ערעייז
 / עטָאל דעד ןיא ןײרַא { ךיז םהערד םע יװ ,ןענָאװ ןוֿפ רָאר ן'ֿפי וא קוק ךיא ===

 ךיז רעטנוא גידנעהיצניירַא , ףױרַא ךייח רעד ןיא דָאר טֿפלעה ַא  ציהָאֿפ רלַאּב טָא
 ןייא זיא לָאמַא ,ךיז סע טהערד יוזַא גּוא . עמָאלּב ןיא רָאר עּבנַאה ערערנַא סָאד
 סָאר גּוא ךייה רעד ןיא טֿפלעה ערעדנַא יד נּוא עמָאלּב רעד ןיא דָאר עּבלַאה
 , טרהעקרעֿפ לָאמ עטייווצ

 בעד . ,סָאנ נּוא טנעקלָאװעב ןענעז רערלעֿפ יד -- םורַא ךימ קּוק ךיא נּוא
 --- ןעקערוצּוצ םלַא ןיא ןעלַאֿפועּבָארַא ,רונ ,ךיז טֿכַאד ,טגנעה רע } הָארג זיא לעמיה
 םורָא זיא סָאװ ץלַא סָאד טָא .,טלעוו עצנַאג יד זַא 3 ךיז טָאה- טכַארעג :נּוא
 חנ ןעמהומ רעד ּוצ רדח ןוֿפ טֿפױלטנַא יז ,,ןעמַאמ םיטלע וװ רעד ףיֹוא זנֹורּב זיא
 ,ןענערֿ 7 טעװ רע ססָאװ , רעדורּב ןרעטלע ַא ךיוא טָאה טלעוו יד גּוא . לירעפ
 'ו ןעוועג ּוד טסיב ּואוו : ןעמּוק םייהַא םעוװ יז ןעוו

 , ןעוײַארעקַא םעד ןיא טנַאפשעגנײא ךרעֿפ סָאד ,רעיוּפ ַא טרעקַא דלעֿפ ן'ֿפױא
 סױרַא ּפָאק םעד טקעטש סע ,דרע רעטֿכײֿפ רעד רעּביא ךיז טפעלש נוא ךיז .םהיצ
 רעד גוא --- דרעֿפ ן'ֿכָאג ךיז טפעלש | ןעזייַא סָאד , ולאה םעד םיֹוא טייוו טהיצ נּוא
 - | שטייב רער טימ טסייטש נוא ,,יײז רעטנוא טהעג רעיופ

 ץרַאװש קימש גנַאל ַא ךז טזייוו דלַאּב טָא ,רעטייוו טרהָאֿפ רהוֿפ יד גּוא
 ׁש ץרַאװש ַא ךיז טהיצ דלא , בערָאט ןוֿפ דלעֿפ ןעטינשעגסיֹוא
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 ,ּוצ "םלוע-תיּב , ַא ּוצ םרהיֿפ סָאװ געװ ַא יו ןיירא געוװ ןיא
 ,ּוצ סעלַא טקיטש נוא ןנ עטֿפול רע ד ןיא לעפעג ַא טּבעװש םּורַא גוא
 ,רערלעֿפ יד ,לעמיה רעד , ךיא --- עלַא רימ זַא ,רימ ךיז טָאה טֿפאדעג נּוא

 גָאטשרעג ָאד זיא סע ,רדח ןיא ןעצטיז םּורַא ם עלַא , ןעוייַארעקַא ן'טימ רעיֹופ רער
 יא םע זַא ,ןמיס ַא ,רעטסנעֿפ ץטיפש םייַּב טשרע זיא ןנוז יד ; ןעסייּבנָא ן'ךָאנ
 ןענעק רימ גּוא ,יּבר ן'רַאֿפ רועיש םעד רעביא ןענָאז רימ/ נוא ,םנייֵא ּבלַאה טשרע
 . ןעמוקֿבכרּוד טשינ

 . ןעטרָאג ַא םימ טלעגנירעגמורַא ץַאלאפ רעֿפױה ַא ןעזיוועּב ךיז טָאה רלַאּב
 . ןָאקלַאּב א ןעמימ ןיא ,רעטטנעֿפ עסיורג רעיֿפ ןעזיוועג ךיז ןעבָאה ךיוהרעד ןּוֿפ -

 רעמיוב עֿכױה םּורַא עעלַא עגנַאל ַא ךיז טהיצ ץַאלַאּפ ןּוֿפ
 רנעה יד ,  ןעטלַאהעּב עטָאּפאק רעד ןיא רעֿפעיט םינּפ ןיימ .ּבָאה ךיא גּוא

 ךימ ּבָאה גּוא טסורּב ןיימ טּפַאטעגנָא ,טקורעגרעטנורַא לעטסעװ ןיימ רעטנוא ךיא ּבָאה
 ,, רימ ייּב ןיּב ךיא ,רעשימייה טלהיֿפעג

 רע , םינּפ ס'רערּורּב ןייט ןעניױא  עניימ רַאֿפ ןעזיוועּב ךיז טָאה םע גּוא
 , רימ ףיוא טקוק גוא דנַאה ןיא ןעקעטש םעד טלַאה םע ,טשינ ךָאנ ךימ טנָאלש
 יד טגנַאלרעֿפ רע ,רעױֿפ רעד טהעטש ריהמ רעד יב גוא .,ןָא טּונ ךימ טקּוק
 | 9 א םנָאזעגוצ םהיא טָאה עמהופ יד סָאװ ,ןעשָארג גיצרעֿפ

 ריהט עטיורג יד ךיז טנעֿפע טָא דלַאּב גוא --- ץַאלַאֿפ רעד טהעטש ָאד גוא
 ףימ טינ ןעמ , ןירַא רימ טימ טרהָאֿפ רהוֿפ יד נּוא --- ףיֹוא ץַאלַאּפ םעד ןּוֿפ |

 .., םירַאװ זיא רימ ,,, דנַאװעגטעּב ןעדייז .ַא רעטנּוא גיל ךיא ,,,ףֹורַא םענ ַא ץעגרע
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 רעדיילק עיינ רימ רַאפ טײרגעגנָא ןענעז ָאד גתתא ,ענַאװ ַא ןיא ךימ ךיא .דָאּב דלַאּב
 יי ןעקּור ןיימ ףיֹוא טקַאנק דמעה ענערייז סָאד יו ריפש ךיא ,,, םיֿפ יד ויב פָאק ןוֿפ
 ןיא , גידנעהעגֿברוד , קוק ךיא ,.,עלעטרַאג ַא טימ , עלעקטָאּפַאק ןעסעלטַא ַא גּוא
 5 ךיל תואַּפ עצרַאש עגנַאל ייווצ ,. ךלמןּב ַא יװ םיוא העז ךיא ,ןיירא לעגיּפש

 נּוא ,ּבָארַא ןענָאװ ןוֿפ זיא רעוּפ רעד ,ןערהַאֿפעגֿכרּוד זיא רהוֿפ ַא םעּפע
 , טרעֿכױררעֿפ סָאריּפַאֿפ ַא ןעטייווצ םעד ייַּב טָאה רע זַא ,ךיז טכַאד סע

 לעיֿפ יֹוזַא ןעצטשילּב סע ,,,ןיירא רעמיצ סיורג ַא ןיא ךימ טרהיֿפ ןעמ גוא ,,,
 די רעוטלא ַא טצז שיט ןעטקעדעג גנַאל ַא ייּב ,,, ןערהער ע ענרעבליז נּוא טֿביל
 נּוא דנַאה ןיא עלעקשופ-קַאבַאמ ןרעבליז ַא ,,, דרָאּב עסייוו ַא טימ ,. ןָא ןעביוא
 ןיא ,ןענגיריוא ענעטנַאלירּב עסיורג ןיא עגערוי ַא םעּפע ,,,ןיירא רפס ַא ןיא טקוק
 י. עדמערֿפ ַא ,, ןיינ ? עמַאמ ןיימ סע זיא .שימ םוצ טיירג ּביֹוה רענעדייז ַא
  עש'תנתוחמ יד ,. ךימ טשוק ןעמ ,,, םכילע:םולש ,,. רימ טימ ךיז טהערֿפ ןעמ
 | , טנייװ

 טהעטש רלעֿפ ץ'ֿפױא .ןעגער ןיא טקייוועגנייא ןעֿפָאלעגֿברוד רעװ  זיא םעּפע
 , גנַאל יֹוזַא זיא לעשיד רעד לָאנ , דרעֿפ ַא ןדָא רהוֿפ ַא

 ןעּברַאה ַא רעֿפטנערעֿפ ךיא ,. ןקנרעל ןיא סעומש ,,, שימ םייּב ץטיז -יא יי
 םהיא גנערּב ךיא ,,, אישק ַא ם'לירמ ַא טימ בָא ךימ טדנעוו ןסוחמ רעד ,,, ם"במר
 ,,, טֿפאגרעֿפ טהעטש ןהוחט ןיימ דּונ ,,, רימ ףיוא ןעקּוק עלַא ,,,ש"נ:ר ַא ןוֿפ היאר ַא
 טלַאפש ַא ןוֿפ ,,, טרָאד גּוא ,,, ליֿביט ַא טימ ןעגיױא יד ךיז טשיוו עט'תנתּוחמ יד
 יד ףיֹוא רעטיירּב טנעֿפע יז ,., טֿרָאה יז ,,, ליריילק ןעדייז ַא ,,, ריהט רעד ןוֿפ
 רעֿפטנערעֿפ ,רעטייוו דער גוא ,,,םשינ רָאנ יו ךיס ךַאמ ךיא ,,, טקוק גוא , ריהס
 "רוש:האובת} ַא

 נּוא דייז םיולּב ןיא ,,,הּכלמ תֹּב ַא יו ןעש זיא יז ,,, ןיירא הלּכ יד טרהיֿפ ןעמ ,..
 םער ּבָארַא טזָאל יז ,,,ליצרעש סייוו ַא ןיא .,, פעצ עצרַאװש ייווצ ןיא ,,, םעמַאט
 , רימ ןיא טּפַאלק ץרַאה סָאד ,,, ךיֹוא ךיא ,,, ךיז טמעש יז ,.,ּפָאק

 ז ןעמעש רעדניק יד .,, ? הלכ ןייד ריד טלעֿפעג יװ --
 ןיא רענניֿפ ןיימ קעטש ךיא גּוא ,,, ןערָאװעג ויא רע טור יװ טסהעז
 .., בוטש ן'רעביא ךימ הערד נוא

 ,. ןעטייווצ םוצ רענייא ןענהעוועג ןיילַא ךיז ןעלעװ יז ,,,
 ּבָארַא ןעקלַאּב ןוֿפ טגנעה רעטֿכײלגנעה רעסיורג ַא ,, שיט םּוצ טיירג ןעמ ,,

 ,.. שיט טייז ןייא ףיֹוא ןעצטיז ןתּוחמ ןיימ טימ ךיא ,.. ךילזעלג ענעטנַאלירּב עסיורג טימ
 ... טלעטשרעֿפ רעטֿכיילגנעה רעד .,, שיט טייז רעמייווצ רעד ףיֹוא עט'תנהוחמ יד םימ יז
 2 ,,,טייז רעד ףיוא ךיא ,רעטֿכײלגנעה טייז םענעי ףיוא טקּוק יז

 רעֿפטנערעֿפ ,,,"ץוח תטיחש , ףיֹוא ל'משפ סָאד ,,, הרוה רעטייוו גָאז ךיא ,..
 ןוֿפ ארמג יד גנערּב ..,טשינ וָאל ךיא ., בָא דנעװ ןתוחמ רעד , ם"במר םעד
 . םרעֿפמנערעֿפ ,,,יַא טָא ,,, טשינ ךיד זָאל ;רימ ףיֹוא טקוק ,,, טקניוװ יז ,,, ןילּוח
 'ל ַאה .. םלעביימש יז ,., גיטֿביר

 ןעמ ,,,טשינ קּוק ךיא ,,,ּוצ ןעגיוא יד ךַאמ ךיא ,,,ּוצ הלכ ןיימ רימ םרהיֿפ ןעמ

 ; טסהעז ! ךי
 ןיירא לעטראנ



 יי 6 =

 א א עי אי ללא עמ מא סא על," "לאמפ לא "לו ולא ,,טעממ צא 50,282, "54," יה א ,ל"א ביר עי חל על = = לשמה שן" א לע רע לא על "ליל א לא ר אדל "לייגסט מסביר --תילסגנמ ר קט 2

+ . , 

 + (8 ן 6
 ש יי 5 ט , ּׁש "

 דא יפו על ללא ,,ללרמא "רוני "א ט"ב למד" רינד ילד סע לא ר ראד לפי גדר זערא דר טיי יג 2 אש עד ללא ללא לישב לא "ר לא: למה עלה יהא, מלא ,חנמ סע לרשע עבור י"ט ניטא טאל

 ,+ ןָא ךימ טקוק גוא ,יז טגָאז ,םהעג ,,, טהעג ז/ .,, רעגייז םענעדליג ַא רימ טִיג .'
 ,, טסעװ ענ םעלטַא יד ףיֹוא םהיא גָארט ךיא ,.. םהענ גוא וצ ןעגיוא יד ךַאמ ךיא |

 .., טשינ קוק יז .., עקנַאטלַא רענעועלג ַא ןיא ,,, ןילַא רהיא טימ ץ'מיז ךיא ,,
 ז ,., ןירַא ל'רּפס ַא ןיא ןיינ ,,, ןיירַא רעסַאװ ןיא טקּוק ןעמ ,,, טשינ ךיֹוא ךיא
 טצטיז יז ,,,ןיינ ,.,. ןעגױּבעגּבָארַא פָאק םעד טלַאה ,טצטיז יז ,,,ןיינ , טלעֿביימש
 םינפ ןיא רהיא ךיילג ., ךיוא ךיא .,.. ןיײרַא םינּפ ןיא ךיילג רימ ףיֹוא טקוק נּוא
 .. ןעקַאּב יד רעּביא ןערהערט יד ּבָארַא ןעגיר סע ,ָאי ,.. טנייוו יז ,., ןײרַא
 ךיא ,,רהיא ףױא קּוק ךיא . ?ןעד געמ ןעמ ,,.ןיינ ,, פעצ יד טלַאה ךיא
 ,,, תונמהר יֹזַא ,,, תונמחר דימ ףיֹוא טָאה יז ,., ךיֹוא ןייוו

 ,. דנַאה רעד ייּב ןָא יז םהענ ךיא
 ןרעט לע ןייר רַאֿפ ַארֹומ טסָאה ? ןעלהָאצעּב ּוצ רעױֿפ םעד טשינ טסָאה ּוד, :

 א ? רערורּב
 םע ,ןערהָאֿפעג ײּברַאֿפ גנַאל ןיוש ןעמ זיא ןיַאלַאפ םעד ,םּוא ךימ קוק ךיא

 | , רעדלעֿפ עטנעקלָאװעּב עסַאנ ךיז ןעהיצ
 ,טקײװעגֿפרּוד ןעגער ןיא זיא ךַאדיורטש רע ד , ליזייה ןיילק .ַא ךיז טוייוועּב םע

 ,געװ ן'רעּביא טֿפידעג ךיז טנעלוצ נוא סיֹורַא ךיור רעטֿבידעג א םהעג ןעמיוק ןוֿפ

 פאק םעד טלַאה דרעֿפ עטנַאפשענסױא סָאד ,רהוֿפַא טהעטש ריהט רעד ראֿפ
 .ןענער םעד הרפכ ַא ןעקּור ןייז רעביא טיִג גוא ,ןעטלַאהעּב ןעגָאװ ןיא
 ןעטקייוועצ ןייז ןיא טעשטרַאקעגיא : זייה םייּב ריהט רעד ןיא טהעטש ןַאמרהוֿפ
 ןוֿפ גידערָאנ טקוק וא דנעה יד טגעלרעֿפ , םירָא ןיא שטייּב יד טלַאה , ?עטנאמ

 : סיורַא לעטנַאמ -
 טשינ ךיז ןעק גוא ןעגער ןיא טהעטש סע ,לידלעװ סָאד ךיז טזייוועּב סע

 ' = יווצ םּוצ רענייא ּוצ ךיז ןעילומ רעמיוּב יד גּוא , ,,ןערהיר

 לימרעטש רעזנוא ןוֿפ עֿכריק ץיפש םעד ןױש ןעמ טהעז דלַאװ םעד ך
 ,וא } םייה רעד ןיא ןיוש ? : ןעּפַאלקוצ ןעּבֹוהעגנָא טָאה ץרַאה ןיימ ;וא + יורא



 = = רע עי

 19 ץעגעמעש ןייק געוװ םער ףיוא

 .ץענעֶמעֶש ןייק געוֶו םעֶד ףיֹוא

 ןעשיווצ , טעשזנָאלּברעֿפ רע טרעװ טייוו ץעגרע גוא ,ךיז טהיצ געװ רעד גוא
 , רערלעֿפ יד ּוצ ּבָארַא טלעֿבײמש לעמיה רעד גּוא , גרַאּב ַא רעטנוא ,רעדלעֿפ יד
 ; טסעֿפ יֹזַא ,ךיז ייּב רעֿביז ױזַא ., גיהור יױזַא זיא ץלַא גּוא ףיֹורַא -- רעדלעֿפ יד גוא
 ןיא דֹוסי ןעטסעֿפ ַא טימ רעֿכיז טלעצ רָאװעגנייא זיא םלַא ,רָאלק יֹוזַא זיא םּורַא ץלַא
 נוא ... דרע גוא לעמיה ןעשיװצ ,םּורַא עשזנַאלג ןילַא ךיא רּונ , דרע רעד
 ןערהָאי ,גנַאל ןערהָאי ךיא לעװ דרע נּוא לעמיה ןעשיווצ , ךיא / ןיימ - , ןעשזנָאלּב
 יר נּוא .שינ עֿפעשעב ס'טָאג ײלרעלַא ןעשיווצ ,,דרע נּוא לעמיה ןעשיווצ ,,, ,גנַאל
 זַא ,רימ ןעגָאז ןרעמּונ יד םימ רענייטש יד ,םקניל גוא סטֿכער רענייטש עעסָאש
 ,,, טֿכײל יֹוזַא טשינ זיא הרבח רעד ןּופ ןעֿפױלטנַא , ךיז ןעסיירסייא , סעלַא וֿפ קעװַא
 , רנעה ערעייז ,טייּברא רעייז םומעמו א ,ןעשנעמ םימעמוא

 ,ןעֿביירגרעד טשינ לעמיה םּוצ ןענעק דנעה ערעייז סָאװ ,ךיַא טֿכארט ,טּוג ךָאנ
 רעד טימ .,.. ןעליימ גּוא ןעמםרָאיװ ףיוא ..ןעטסָאמעגבָא ךיֹוא יסהיא יז ןעשלָאװ
 ַא ןעמּוקעּב טלָאװ גוא טֿכַאמעג טֿפַאשלע !עגיסנָאצקא עסיורג ַא ךיז טלָאװ םייצ
 ןענָאלימ גּוא ,,, ןערעטש יד , הנבל יד ,ןוז יר ןעריטַאָאלּפסקע ּוצ לָאּפָאנָאמ
 טרעֿפעלש סע נּוא ,., ײסגעּבַאלש , ןענָאילימ = גּוא ןעוועג ןעטלָאװ "סעקינוװָאנישמ,
 ּוצ ןָא טּבֹױוה דרע גּוא לעמיה ןעשיווצ טייוו נּוא ,,,ךיז טהיצ געװ רעד , ךיז
 ןעסעירֿפ גּוא סיֹורַא ךיז ןעהיצ ןעקלָאװ רעקיטש ענעסירעגּבָא תונחמ עצנַאג גּוא ,ןעלקנוט
 ערעדנַא נּוא ,,, רעביא ךיז ןעסייר גּוא , ןעמַאזוצ ךיז ןעסעיג גּוא , ךיז ןעקיט גוא
 ענרעּבליז יד ןענעז גיטֿכיזֿברוד גוא טײל .גּוא , ךיז ןערעײלשרעֿפ לעמיה רעקיטש
 יֹװַא טרעװ סע ,ךי ןעטֿפעהעּב ,ףיונּוצ ךיז ןעהיצ רעיילש יד גּוא } רעיילש
 ,, ,שינעטלעהעב ןיא טלע ויפש ןעמ ךיילג ,ךילדנײרֿפױזַא = , ךילמייה

 טשינ --- ,טלעוו סמָאנ ! םיוא ,,, טשינ ןעמ טהעז ליזייה םעגיצנייַא ןייק גּוא
 ּוצ ּוצ ךיז ע עּביוה רעדלעֿפ עטקעדעּב יוט יד נּוא ם'מלוע לש ֹונוּבר םעד רונ סמענייק
 ררע רעד ּוצ ּבָארַא ךיז ןעזָאל | עלמיה עטֿכײֿפ יד גוא , ןעלמיה עטקעדעגייוט יד
 ןיא ךילזערג עגעסקַאװעגנייא יד א ,,, ם'טָאג ןייא יו , טלעוו ןייא טרעוו סע גּוא
 רער ןיא ךיז טגעיוו סָאװ | ,העיק ַא םעפע יוװ ,רעֿבױז , ליטש ךיז ןעגעוועּב ררע רעד
 , גידנעגינעגרעֿפ ךיז גידנעלעיפש , םיוש סעמַאמ



 לעאפאלד רשע דר הלל עד רשי הר ימלא רער ריר ערלה ליע ריש .לאקדראבע לד ר הל טעראר רייד טי טי

 .} יי : : יד טיט
 שא םֹולש 90 =:

 יע עי עי יע עי יע יע עא רע עי עי יי עי עי עי יא = ,ירי-/"יררד קראקא לושיאפ לז 147 .טשרפג

 סָאװ ראֿפ ,ןיילא ךיז רַאֿפ ךימ ךיא טעשרעֿפ ץלַא סָאד העז ךיא ןעוו נּוא
 -ניא זיא ץלא ,םורא ןעסקאוו סָאװ ,רעזערג עלא יד ןיֿפ רעֿבעה ןיִּב .ןיילא ךיא
 יוזא םעפע ,םורא ךירק ןיילא ךיא רָאנ ;, רע רעד ןיא טלעצרָאװעגנייא ,ןעטקאוועג
 ּבָאה ךיא , טזָאלעג יז טלעוו רעד ןיא , ןעסירעגּבָא דרע רעד ןוֿפ ךימ טלָאװ ךיא יו
 ףימ ךיא הערד םֹותי ַא יו גּוא ןעֿפרָאװעגקעװַא ןעמַאמ ןיימ , טזָאלרעֿפ ןעמַאמ ןיימ
 , גיר הּפצּוח םיֹוא םָאד טהעז סעּפע ,., החונמ םֹוקמ ַא ץענרע גירנעֿבּוז ,םּורַא ןײלַא
 ַא טגייטש לָאװמ ַא ןיא ןעטנוה ,דלעֿפ ןעטימ ןיא טרָאד גּוא .,. סע זיא טזָאלרעֿפ
 סָאד ךיוא טלהיֿפ רע ךיז טֿפָאד , ןיײרַא טלעוו רעד ןיא ךיֹוא טצָאלג נּוא סיֹורַא לימייּב
 ןעש ַא ,,,עלַא ןוֿפ רעטסערג רעד ,,, רעזערג עלַא ןוֿפ ןעסקַאװעג רעֿפעה :עּבלעז
 : 0 סָאד םָאה םינּפ

 םנייא טֿפעהעּב ןעמַאװצ ךיז ןעּבָאה ןעקלָאװ ענעסירעגּבָא ךילקיטש יד נּוא
 ; לעמיה םער רעּביא רעטנַאפ רעטֿבײל ַא ןיֹוש טּבעװש סע גוא , ןעטייווצ םעד טימ
 רעמרע ענעסירעגֿפױא יד ןוֿפ גוא ןעסירעגֿכרוד רעסנַאפ רעד יא רעטרע לייהט
 - יר גירנעשוק יֹוזַא טליהרעֿפ גּוא ,ךייוו יֹזַא םֿכיל עמבױטשעּ יװ ,םעפע טצנעלג
 , ןעקלָאװ עגידנעזייר עטֿבײל

 ! ןייז טעװ ןעגער ַא
 עלעזערג סָאד יװ ,געוװ ץֿפױא ךיא ןיּב ןײלַא ! ךימ טהערֿפ םע ךיז טֿכַאד

 . ןעצישעּב ּוצ ואוו ךיז ןעגער םעד רַאֿפ גידנעּבָאה טשיג , ןייז ךיא לעװ

 םעק יד עגייּב רענ רג יד ,םעלַא רעּביא טשרעה המיִא עּבעיל עליטש ַא
 רעד *! ןייז טעװ ןענער א, :ןערעדנַא םּוצ םנייא ליטש רעד ןיא ןעמהור נוא ןייא
 :ןעגער םּוצ ןָא ךיוא ךיז טיירג , ךיז טֿכַאד ,טרָאד ךיז טהיצ סָאװ געװ רעננַאל
 ּוצ ןָא לעגױֿפ ַא טמוק טייוו ץעגרע ןּוֿפ . ןעגָאז רע טלָאװ --- "ןזהט ךיא ןעק סָאװ,
 - םרָאד גּוא ! ןייז םעװ ןענער ַא 1 גידנעגָאזנָא , ךרּודַא שער םימ םהילֿפ נוא ןעהילֿפ
 | ,, המיא טימ ןעשיור ןעגייווצ יד , םיֹוּב רעד ךיז טלעקָאש דלעֿפ ןיא

 ,איה ךּורְּב שודקה : ןײרַא לעמיה ןיא ןעצָאלג , ךיז ןעהיצ רעדלעֿפ יד נּוא
 ! נּוא טסקיש וד םָאװ םיטּוג ןייד } ןעמהענּוצנָא טיירג ןענעז רימ |

 | ,געוו םעד .ףיוא העג ךיא
 ןוֿפ ,טרעװ שורוק רעטֿבידעג ַא ,ּביוטש םעד דניוו א טּביוהרעד 1 טייוו טרָאד יי

 - ןעקעטש ייז יו טהעז ןעמ , ךיז גידנעפעלש ףיֹױרַא דרעֿפ ייווצ ןעמּוק להָאט ַא רעטנוא
 רעיופ ַא ךיז טזייוו ךָאנרעד -- ףױרַא גרַאּב ךיז גודנעפעלשֿפױרַא םיֹוא רעזלעה יד
 2 .רנַאה ןיא שטייּב ַא טימ

 - .. ליֿפער ַא ריז טזייוו טָא
 סע טלַאהעּב טמ :עשרעֿפ יװ םעפע בוא - , ליזייה . ַא טהעטש לָאהט ןיא טרָאד

 ןעהעטש סָאװ , רעמיוּב יד ןוֿפ רעטעלּב עלעיֿפ יר גוא ןעגַײװצ עטֿבידעג יד ןיא ךיז .
 -ןוֿפ םיֹוא טהעז יטעלב ענירג יד ןעשיווצ םקנּומעגנייא יו ליזייה סָאד נּוא ,םּורַא
 | ,ןעסקַאװעגסױרַא דרע רעליוה רעד ןוֿפ טלָאװ םע יו טייוורעד



525 

 1 ץע:עמעש ןייק געוו םער ףיוא
 "יא", :

 .ףיוא ךיז טלעגנעלשרעֿפ נוא ּבָארַא געוו םעד ןוֿפ טרהיֿפ ליגע לָאמש ןיילק ַא = |
 . ,ּוצ לויה םּוצ םרהיֿפ סע .רעדלעֿפ יד

 , ןעֿפָארט .יד ןייא טּפַאז דרע יד ... ןעֿפעירט ּוצ טֿכײל ןָא טּבױה םֶע !
 ,א ןערהערט עטּוג יו זָארג ן'ֿפױא ןעגנעה ןעּביילּב ןעּפָארמ יד גוא טא זירמ סע

 --םייז רעטייווצ רעד ףיוא = } םייז  ןייא = רּונ 2 לעח רעד זיא טנעקלָאװרעֿפ נוא
 - רעבעיל ןייז סָאװ ,טהעז : טסייה סע ...,לירעטֿכעלעג םוג ַא םיז לז : טלעֿבײמש
 | ! ןעק ןעמָאנ

 רנוה ַא טֿפױל סע ,ּוצ ליזייה ןעטלַאהעג ןוצ טייז ַא ןיא ,ּבָארַא ךימ םענ ךיא
 ּוצ קירוצ ךָאנ ךימ / טיילגעב גּוא ךרּוד ךימ טוָאל , ןעגעקַא ךילדנײרֿפ רימ טמּוק נּוא
 ריהט רעד

 :ענבָא רעיֿפ ףיוא ןעקלַאּב רעד טניל רעֿביז רעּבָא גירדינ ,ליזייה שירעיופ ַא
 טֿבײל , עלעקניוו ַא ןיא םענייא רעטנוא . םּורַא רעדליּב עגילייה .. דנעװ עטסייוו
 ןיא ךייוו ױזַא ךיז טסעילנּוצ ליפמעל ןוֿפ ןייש רעֿבַאװש רעד , םניילק ַא ליפמעל ַא
 סנעטָאש עֿכילגעװעּב עבֿבייל יד טימ םיֹוא ךיז טשימ , ּבּוטש ןוֿפ טייקלעקנּוט רעד
 עניילק ,עניילק .., ךילצלעה יוווצ רעטנוא דניצ גוא עטרעיופ יד טצטיז ןעמיוק םייּב
 ךימ ןעלגניר רָאה ענעסקַאלֿפ עלעה עֿבַאלֿפ גּוא רע'מינּפ עטנערּבעגּבָא טימ ךילגנוי
 / טהעטש לינעיוו ַא ןייּב קע ןעטייווצ ןיא , טרעדנּואװרעֿפ ךימ ןעקוקעּב נּוא םּורַא
 .טקוק ןּוא זלַאה םעניד ַא ףיֹוא ךיז טעקלאוו סָאװ ,ּפָאק ןעסיורגַא טימ .םנייא ךָאנ
 רעצרַאװש ַא םהיא טניל סיֿפ עסעווראּב יד ייּב ,טלעֿבײמש נּוא סנעטייוו ןוֿפ ןָא ךימ
 ,., להעֿפעּב ַא ףיֹוא טרַאװ נּוא , ןיירא םינפ ןיא םהיא טקּוק נּוא דנוח עטַאלדּוק

 ל רעּבירַא טעװ ןעגער רעד זיִּב ,ָאד ןעטלַאהרעֿפ ךימ ךיא ןעק ---
 ּוצ ?הוטש ַא רימ טגנַאלרעד גּוא ךילדנײרֿפ רימ םע טּביױלרע עטרעױּפ יד

 : . ןעציז
 ןעּבירעגֿפרוד ןע עטלָאװ ןערהיֿפ ךיילג ...רענוד רעטייוו ַא ךיז טרעה ןעסיורד ןוֿפ

 ,געװ ןעטרַאה ַא ףיוא
 ןייא ךיא רעהרער םייקלימש רעד ןיא גּוא , ןערָאװעג ליטש זיא ּבוטש ןיא נוא

 : עמיטש עֿכַאװש עטלַא
 ; רענּוד ן'רעּביא הכרּב ַא ,,.וניהלא 'ה ההא ךּורב --
 רּוי ַא טרעקיוהעגנייא טציז ,רעטסנעֿפ םייּב עלעקניוו ןיא ,םּוא ךימ קוק ךיא

 | , טייּברַא רעשרעדיינש ַא רעּביא
 ַא ןיא רוי ַא ךָאנ ןעֿפערמ ּוצ ךז טהערֿפ םע רעֿבילמײה רימ טרעוו סע

 , שימייה םעּפע ךיז טריפש ןעמ , בומש .עקשיוג
  רעטעֿפ , םכילע םולש --

 , דּוי ַא םולש םכילע --
 , רע טֿפערט ! ןעֿפױק טשרעג ג ןעמוקעג יַאדוַא ---
 , ײּברָאֿפ רּונ העג ךיא .,,ןייג --
 ? ןיהַא ּואֹוו ---

 , רעצינעמטעש ַא יקַאט ןיִּב ךיא , ץינעמע

 י טי 5
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 ירא רעש "7 עא ראש די נארט אהה דלא "ר לד לא דר עיר דיל "ראטע "ר הר סאמיר דע די ללא

 ןעשיווצ ,םהיא ןיא םע טוניקרעד ןעמ .טסואוועג ןײלַא יא .ּבָאה סָאד גּוא =
 ! טלעֿבײמש בוא ןעסָאגעג גסיוא ץינעמעש טניל םינפ ןעטלַא ןייז ףיוא ןעשטיינק יד

 ?גייא ערהיא ףיוא טגע סָאװ , ליּפמעטס רהיא ןֹוש טַאה הלהק עדעי
 ... רענהָאװ

 יד םּורַא ןעשטיינק יד , קא ַאּב ערעגָאמ יד ,םינפ ענעגיוצעגסיוא גנַאל סָאד = |
 ,ץינעמעש חסּונ יפ-לע ןענעז , ליֹומ םענעלַאֿפעגנײא םורַא ןעשטיינק יד , ןעגיוא

 . העגנַאל רעד רעטנוַא ןעבײצקַאמַאמ עצרַאװש יד ןענעז ץינעמעש חסּונ יפ לע |
 יי ,., זָאנ רעגיציפש

 . ןעגערֿפ וצ יִּבַא םהיא ךיא גערֿפ ! די "ר ,ָאד רהיא טּוחט סָאװ ---
 ! ךָאד טהעז רהיא --- |

 | ? ָאד טשינ םײגרַא ןייק םייה רעד ןיא זיא --- ={ |
 ןעמוקעג רהָאי עצרַאװש ידלַא ןוֿפ גנוי ַא -- רע טצֿפיז --- םערָאמ עיינ --

 ..עֿפש רע טָאה ,,,רע טגָאז "רעדיינש רעװָאשרַאװ, ַא , ליטיה גיטנַאק טֿכַא ַא טימ
 ,. סעיינ טעיינ רע ,., רעֿפרעד יד ףיֹוא ןהענמּורַא וּומ רעטלע רעד ףיֹוא ךיא נּוא |
 עטַאמ סנעטַאט ןיימ יו יזַא נּוא ,טנערעלעג ךימ טָאה עמַאט ןיימ יו ױזַא , יינ ךיא-
 | .טשינ ךיא ןעק 2 ךעלֿפמיּפש רעּביא ןייק ,,, טנערעלעג ןעטַאמ ןייֵמ טָאה

 ;ּוצ רע טיג ,ןעטטיירט ךימ ליֹו רע ךיילג נוא
 - םוטעמוא ,.,ַאַּב --- !םיהַא ,,.רעטלַא ןיימ ּוצ ךיא םּוק גָאטײרֿפ ןערעי --

 - ַא ךָאנ רעטלַא רעד טגָאז ,םּורַא רעדיוװ נּוא ! ןעשינֿפעשעּב ענייז גּוא טלעוו ס'טָאנ .
 ? הואּובּת ענייז רַאֿפ טָאג ָאד טּביֹול נוא טקנַאד רעװ ,ךיז ןערהעלק רעּביא גנַאל -
 םעשודנַאלּברעֿפ סָאװ דּויַא טשינ זַא ? ןעֿפַאשעּב ונוא טָאה רע סָאװ םעלא רַאֿפ =

 ..א רעהַא לָאמַא .ךיז
 ,ןיירא רעטכנעֿפ ןיא זיא ןּוז יד נוא טרעטיילעגסיֹוא ךיז טָאה לייוורעד

 , ךיא גערֿפ ? ץינעמעש ןייק טייוו ךָאנ -- -
 , ּוצ ךיילג טרהיֿפ געוו רעד ,, יירד טסרָאיװ ַא --

 גנַאל רימ טָאה רסמלַא רעד , ךימ ןענעזועג , עט'היּבה-לעּב רעד קנַאד ךיא |
 | י , טקוקענֿבָאנ |
 ןיֿפיז ןייז הימ רעטנוא ךיא רעה ! גָאטנָאמ טשרע -- :

 ץיגרע ךיז ןעהיצ ;עקלָאװ יד ,רָאלק זיא לעמיה רעד ! געװ ץ'ֿפױא קירּוצ
 ,.י עפש רער רַאֿפ ןעקנַאד ּוא לעמיה םּוצ ןעלֿביײמש ,רערלעֿפ עסַאנ יד ;קעװַא

 ךיז טגייּב ןעקלָאװ ענעקנומרעֿפ עיֹולּב טימ לע ןערָאלק םעד רעּביא גוא |
 רע ,גיצרעהמרַאּב זיא טָאג , , ןעטנַאק עָאלּב טימ ןעגיוּב-ןעגער רענערלָאג ַא םיֹוא
 רעניטֿביל םימ דרע יד טנעקורמ נוא לעמיה רעד טגָאז -- "טנָאמרעד ךיז טָאֶה
 | .+ ניק טנײװרעֿפ ַא ןוֿפ 'ךילקעּב יד ּבא טשיוו עמַאמ ַא יװ , טֿפַאשּבעיל

 גּוא טשינ רָאג ןוֿפ ןעקנעדעג ייז ,,, םורַא רעדלעֿפ ירד ןעגעז גידמירַאּברע ךיֹוא :
 ,,, טשינ רָאג ןוֿפ ןעסייוו



 טא יי הייל ילעייליע ליד רייד רזי דריש לרשלדלאש ר יא "לא ייד אגרא עלטער

מעש ןַײק, געוו םעד ףיוא
 = ץענע

 ר ידי :

 אייך לער קלייד יידל לה לרשזילאדרליארראקעיר 1 רה עלה טל .לי + לדנ .ןע ראט טל ריר דלא ר ר לעזן ללש עיר טעירליא על"
+ .- : 

 ;;םרַעט .ןיא - , לֶעמיה .| רעּביא םבעווש ? ןעקלָאװ רעטֿכַײל .ַא ., ךיז טקימ ןּוז יד --
 -ץהנְּבל .עגידנּורַא , ןלעזניא עָאלּב ענעֿפרָאװוצ .טימ םי רענעדלָאג ַא םיֹוא ךיז טסעיג
 ;/ גנַאהרָאֿפ א רעטנוא ןוֿפ יו - , רעֿפַא טקוק .גּוא ןעקלָאװ יד ןוֿפ םיֹוא ךיז טדיינש
 העה .רעּביא טּבעװש גוא , גנַאהרָאֿפַא יו פיל ְךז .טגעוועג ןעקלָאװ רעד .גּוא
 | | ,,, הנבל

 | /ץָאלב לע ןקנוט יד , רעגיצניװ םי רעטיור רעד טרעװ רהעמ לָאמ .ַא סָאװ נּוא
 -ףַעד .נּוא- ,ךיז :טלעקניטרעֿפ םי רעגיטֿביל ַא םּורַא לעמיה רעד , רעסערג -- ןלעזניא
 ;ונוא רֶעּביִרַא טּבעװש בוא , רעטֿבײל .ּוא רערעטיש טרעװ הנבל רעד רעּביא .ןעקלָאװ
 יי 2 , הנבל ענרעּבליז .ַא ןיֹוש ךיז םזייוועּב םע

 ןעבייה יז יז ךיילנ ,., רעמיוּב עהעטיש עֿבילמע ךיז ןעזייווע ןעטייוורער ןוֿפ
 ;ץוא ,, דלַאװ .ַא יז ןּוֿפ טרעו סע -- ךיז ןערהעט יז .נּוא ,רעֿפַא .ץעגרע ןוֿפ ךיז

 רעד .ןיִא .םּורַא ןעמיווש סע גוא  רעמיוּב יר ןעשיווצ ךיז םעקנָאל רע
 ןוֿפ ײרעקָאװקעג ַא טימ ןעמַאװצ ןעמיטש ע עֿביל טנעמ , תולוק עטע ונָאלברעֿפ טֿפול
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 גידנע ,נילק ךייוו ַא םיט ,לירעיל א ַא טימ ןעגעקַא רימ טמוק ליגנוי שרעיוּפ .ַא
 טא ,ןעחנואוושרעפ טרעװ גּוא טייז קע ןיא ּבָארַא ץעגרע ךיז טמענ רע גוא ,לידעיל
 : , טֿפול רעד ןיא ראג ךיז טנעיוו לידעיל סָאד

 עלייוו ַא טרעה רעטעלּב יר ןוֿפ ןערעמיש סָאד , רע ןרעטיש ןערעוו רעמיוּב יד |
 רעד ןופ ,.. בָא ךױ טהור ןעמ ,, דנעגעג יר טהעטש .גידנעכרָאה יו סעּפע , ףיוא

 / ,.  שערֿפ ןוֿפ ײרעקָאװקענ סָאד רּונ ןעמ טרעה ןעטיוו
 .סָאמ ַא סָאװ טמוק סע , טול רעד ןיא םעפע טרַאמש טייװ טרָאד נוא

 טהעג ךָאנרעד ..; ליב דנוה ַא , טשינ ךָאנ ךיא סייוו סָאװ רָאנ , סיֹורַא רעֿפרַאש
 , עסיורג ,, ןעק ללעמ ךיז םיהַא ןעהעג היק - ,:םיּבר ןושלּב "עמ, רענעג יוצעגסיוא ַא
 טי יא : ,...עעעמ ,.. ךיז ןעגעוועּב ןעקעלֿפ עלעג עסיורג

 - 2 22 אי תי 5: . + ךָאנ טהעג ליגייוצ ַא טימ עטרעױֿפ ַא
 ץפקענ .,םעצילפ יד ףואר עלקעז : זטלַאה ,געוװ ןיֿפיוא ןעהעג ןערּוי ייווצ

 | , ןעהעג גּוא דנעה רעד ןיא
 ,םייה רעד .ןיא .עמַאמ רעד יב יו ױזַא םלַא זיא .שימייה ,טרעוװ לעקנּוט
 - גּוא רחוֿפ 'יר ףיוא .טגיל- ליּבלעק ַא לעזיייה .ַא רַאֿפ רהוֿפ -ַא טהעטש טָא

 .,דרעֿפ יד :טימ ךיז ןעהערֿפ גּוא לעזייה ן'רַאֿפ ןהעטש ךעלגנוי , טיײרש
 סעפע - ןעדער :נוא ההוֿפ רעד יב .ּבָא ךז ןעלעטש ןא .ןעמּוק ןעדוי יייוצ יד ;;)
 סע .טגנוד נוא רהוֿפ רעד ףיוא זיא סָאװ ליּבלעק סָאד טּפַאט רענייא , רעױוֿפ םעד טימ
 , טֿכַאל נוא ,סיֹורַא ךיור ןעטֿכידעג טוָאל גוא לוט ןיא עקפיּפ ַא טלאה רעױּפ רעד

 עגיטֿביל יו -- סםיֹוא ןעהעז ןערעטש עניילק .לעקנומ ןיֹוש זיא לעמיה רעד
 ןיא רעטסנעֿפ םיֹורג ַא יװ הנבל יד ,םיֿכָאלמ רַאֿפ ךילּבוטש יד ןיא ךילרעטענעֿפ
 סָאר טקנזרעֿפ .טייװ , םייװ ,קע ןיא רָאג נּוא ,.. ןַאלַאּפ םנעמָאנ ןעּבעיל ןיי
 תונחמ עצנַאג רשפא נוא ןעקנּורטרעֿפ טרעװ  גוא טייקטיור ליסיּב עטצעל
 ..? ןענעז יז סָאװ ךיא סייוו רעדָא ... ןעקלָאװ ץָאלּב-לעקנוט עטעשזנָאלּברעֿפ

 טְקּורְע ענגבָא סנייא ךילזייה עגירדינ ,,, ךילזייה רעצינעמעש ךיז ןעזייוועּב סע

 יש
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 ןעריהט יד רַאֿפ ןעלעווש יד ףױא ןעציז רעּביײװ ! גילליּב זיא ץאלפ , ןעטייווש ןוֿפ
 ןרעביא ןוֿפ ליקירּב םענרענייטש ץרעּביא םּורַא ןעֿפױל רעדניק . ןעסעומש נוא -
 רניּב עסיורג ןעגיל קרַאמ ןעטימ ןיא , רעזייה יר ראֿפ ליכייט ןעטנעק ורמעגסיוא -
 ןעלעיּפש ךילזייה ייווצ ןעשיווצ "קיל, עטיירּב ַא ןיא . גָאט-קרַאמ ַא ךָאנ יאדוַא ;  יורש
 | . רעגלעז ןיא ךילגנוי:רדח ךיז -
 ליּפמעל ַא ., תיתוא טנַארעּפסנַארט עטיור טימ רליש ַא , וה רָאֿפניא ַא =
 טימ ליריימ ַא טהעטש ּבלעװעג ַא ןוֿפ לעװש ַא ףוא ,ןעטניה ןוֿפ ךיז טרעֿכײר -
 ערעדנַא ּואו ,ןיירא סַאג ןיא טקוק נּוא ליֿוטרַאֿפ סייוו ַא ןיא רָאה עטמעקעגֿפױא
 טרָאד . רעביאנעגעג לעוש םרעשדלעֿפ םעד ּוצ טקוק יז , ןערעיצַאּפש ךילדיימ -
 :רער קּוק ,,, רהיא ּוצ טקניוו רע , "עוויזרג , ץיּפש ַא ףיוא טּוה רעד גנּוי ַא םהעטש =
 ,,,"הוצמ-רּב , ּוצ לטשפ ם סָאד טשרע ךיז .טנרעל גווז ןייד . עלעריימ גירהָאינעציײרד לייוו

 רענעמ יר ןענעז ּואוו = רעיק נוא רעּבייוו עמטס
 , יז ןענעו טרָאד ; סױרַא שרדמה-תיב ןוֿפ ךיז טסייר ,,, שדקתיו לדגתי ---
 . שער ַא טימ םלוע רער טרעֿפטנע ".,, זובר המש אהי ןמא}

 נּוא דנָאװ יד ןָא רנעה יד ךז ןעשיװ ןעלעװש יד ףיוא רעּבײװ לייהט גּוא -
 | ,,. ַאֹּבר הימש אהי , ןמא : ןענָאז -

 .! טנעװַאד ץענעמעש = --
 םּורַא ךילזייה עניילק יד ןעהעטש ליטש נוא רעֿכיז ,ןעלַאֿפעגּוצ זיא טֿכַאנ יד |
 סָאװ דנָאה יד ןיא ןעלרָאניקירטש טיט רעכייוו עמלַא יו , סיֹוא רימ ןעהעז יז קרַאמ

 ,ןעמוק לָאז ןירעגָאז יד , ןעטרַאװ נּוא להוש עסיורג ַא ןיא טלעמַאזהע 8 ךיז ןעּבָאה

 ,, רנַאה רער ןיא תונחת ליקעּפ ן'טימ  זָאג רער ףיֹוא ןעלירּב טימ ןירעגָאז יד |
 ,ץינעמעש טָאה הנבל .ַא רעּבָא |

 ןעטימ ןיא ,טישעּב ןָאמ ןעגיטֿביל םימ יװ ןרעטש םימ ,לעמיה רער זיא לעקנוט
 , על'המיגפ גיצנייא ַא ןָא ,םינּפ ם'עישוהי יקַאט , הנבל עגיטֿכיר א סיֹוא ךיז טריינש !
 ערהיא ף א ,הנבל יד ,ּבָארַא טקוק יז נּוא , , םינּפ ןעגילייה ן'ֿפיוא ט:ייש הניֿבש יד
 , :נעװַאר } לארט י תסנּכ רהיא ,רהיא ן'וצ טלעֿבײמש נּוא "לארשי .תסנּכ, = עּבעול -

 ; עמיטש עגנּוי ַא טגערֿפ רימ רעטנוא נּוא 2
 ל נעט ןעמ ,ָאי ? ןיירא הנבל רעד ןיא ןעקּוק ןעד געט ןעמ --|
 , ל'םינפ רַאר סַאלּב ַא ןיא ןעגיוא עשרעיק עסיורג רָאּפ ַא םוא ר קוק ךיא
 | עמ ןעמ 1 ָאי ןעקּוק געט ןעט ָאי ---

 , רָאלק יֹוזַא רעבירער רשפא זיא רנבל רעצינעמעש יד : רימ טֿכַארט .ךיא גּוא ==;
 | ,.. רתיא ףוא טשינ םקוק רענייק לייװ ,ןייר ױזַא ,גיקייה יז
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 ,גְלאַפ-ראַּפ טָנעְנַא
 תעשה .יי"ואהראי "ילר"לירשא' לא

 נוא ףיונוצ ךיז ןעילּוט רעזייה יד ,,םע זיא ןיילק ,ליטדעטש סאד טסייה עשזליא
 ץנַאג גוא , דֹוס ןעטרעיורט ףרעֿפ ַא ןעטלַאה הע ךיז ןעשיווצ ןעטגָאװ יז יװ ןעהעטש
 .ןוֿפ ּבָארַא טקוק גוא ייז רעּביא לעמיה רעד רעּבירַא ךיז טהיצ טיירּב ץנַאג גּוא גנַאל
 .ךי לזייה יד ןעשיווצ םורַא ןעֿבירק סָאװ ,ןעשנעט יד וצ ךיוה רעד

 - םער ,רהיא טהעז , רעּבָא .ךיילג םּומעמּוא זיא , ןעשנעמ ןענָאז ,לעמיה רעד
 --- ,טֿבַאמעג רהיא רַאּפ טקעריר אקֹוד רעטשרעּביױא רעד יקַאט טָאה לעמיה רעשזליא
 ,טרָאר ןוֿפ ןעהיצ ךיז לָאז רע זַא ,רע זיא טסַאפענּבָא .לעמיה ס'ליטרעטש םעד
 ענעי ףיוא זיא סָאװ , גרַאּב םעד רעטנּוא םייוו זיּב "םלוע תיב , ןעש'יוג םעד ךָאנ ןוֿפ
 | ןעמקפיא ךיילג לָאז טימ עמאס רעד זַא ,רע זיא טסַאּפענּבָא , ליטדעטש םייז
 , ןעמוקעגסיוא טלָאװ , ןעטסעמ .לעמיה םער לָאז ןעמ ןעװ ,להּוש רעד רעּביאנעגעג
 ןוּכ ַא טימ  גוא ,לעמיה ןעטימ ןיא טקנּופ טהעטש להוש רעד ןוֿפ לידנהעֿפ סָאד זַא
 ץלַא ,ןעקערּוצ לא ןענעק לָאז לעמיה רער ירכ ,ןערָאװעג טֿכַאמעג יזַא סָאר זיִא
 ,םיוג רעשזליא ןעוועג ךָאד ןענעז ייז ."םלוע תיּב , ןעש'יוג םעד ךיוא וליפא ,ןעציש
 תּכש ןוֿפ רהעמ טלה ,קירצ רעטֿכער ַא זיא , ןעסיוו רהיא טזומ ,יוג רעשזליא ַא נּוא
 עלַא אקור ןענעז תֹּבׁש זַא ,ןעּבעג הצע ןייא ךיז רע לָאז -- גָאטנוז ןוֿפ רעדייַא
 זיא קינשזַאר מס רעשזלי א רער וליֿפא , . . ןעֿפָא אקור גָאטנוז .נּוא טֿכַאמרעֿפ רעבלעוועג
 .טימ רערייא ,חּול ןעשירוי ןץטימ רהעמ ךיז טנעֿפער רע :יוג יװ רּי רהעמ ךיוא
 ךיוא ,ןח רע ;שזליא-שירוי ןייר םעד ךיז ףיֹוא טנָארט  רידנּומ ןייז וליֿפא , ,. ןרעייז
 רער ןוֿפ ץטיּפש םער ףיֹוא וליפא ,רתעמ ךָאנ ; סעֿפילש הה נּוא סנייז ליטיה סָאד
 - גּוא עלעריירד םעד ףיֹוא : םעשידּוי םיפע ךיוא ןעקרעמעּב טנ ןעמ טלָאװ עֿבריק
 םער ריאמ םוחנ ןעסָאנעג םױא םיפע טגיל ץיּפש םעד גיוא זיא םָאװ ,ליד'נח
 | | ,,.קיש סרעזעלג

 / רעייז וליפא  ּוצ טקעד לעמיה רעד סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק ןיֹוש ךָאד זיא
 , הרוה ליסיִּב םעד ףיֹוא ךָאד טהעטש לעמיה רעשזליא רעצנַאג רעד ,"םלוע תיּב
 יד ןעוו גוא . שרדמה תיּב םעניילק םעד ןוֿפ ןעמלַאפש יד ןוֿפ ןערעה ךיז טזָאל סָאװ
 יר ר ןענרעלן ;ּוא ןעצד טנעקעג טשינ ןעדוי | זעטלָאװ ,טעּברַאעג טשינ ןעטלָאװ םיֹוג
 | , הרוה עגילייה
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 סעיצנערוקנָאק ןייק טָאה סָאװ ,הלעמ ַא טָאה ,ןעסיוו רהיא טזומ  ,אשזליא
 םיטחוש , יּבר ןייא ןייד ןיא , בר ןייא :םנייא ּוצ יז טָאה סעדעי .ךיז ןיא טשינ

 דיגנ ןייא , דיסח ןייא נוא תיּבה לעּב ןייא --- ,ןוח ַא זיא רענייא רָאנ --- ייווצ אקוד
 יז טָאה םעקילַאק ינימ לכ טימ ,רַאנ ַא טימ םענ'עגושמ ַא וליפא ,ןַאמירָא ןייא גּוא
 רּונ ןעוועג רהיא ייּב לָאמַא זיא "שבייד; ַא ךיוא , םעגיצנייא ןייא .,ןייא ּוצ רּונ .ְךיֹוא

 טלָאמעד ןוֿפ גוא ,ןעּברָאטשעג רעבָא רע זיא ,ןעוועג רע זיא רעשרלעֿפ ַא ,,רענייא

 סָאװ ,ם' לאֿבימ לאקוחי טליֿפרעֿפ ןורסח םעד רָאנ ,,.שטייד 6 ךָאנ עשזליא טגנעּב ןהָא !
 ,ןרעטלע ענייז ּוצ בוט-םוי ןעדעי ףיוא ןערהָאֿפ ּוצ טמוק !
 עג הנותח רע טָאה ,רּוחַּב שרדמה תיּב ַא ןעוועג .לָאמָא זיא :םילאֿימ סלאקזחי--- 2
 םהיא טלַאֿפ ,רניק ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא ךָאנרעד נּוא , עשזליא ןּוֿפ יקַאט טָאה -
 שטייד קירוצ רע טמוק ,ײשרַאװ ךָאנ קעֹװַא טרהָאֿפ רע נּוא טיש ַא ןייא
 םעד טּכַאח ןעמ נּוא טנייוו ליּבייװ סָאד ,ןעיירש ןָא טּביוה רעווש רעד , טעדיילקעג
 יי = , בר םּוצ ןײרַא יג
 .ןעמ געמ ן'טג נּוא ןעמָאנ ַא טָאה עשזליא ןיא רעסַאװ סאד :

 ,טג טמענ נוא טנייוו ליּבייוו סָאד נֹוא
 , יֹוׁשרַאוו דָאנ קירּוצ זיא רע ,,רהיא ייּב ןעּבעילּבעג זיא דגיק סָאד

 ט

 ןיא טנָאו ליטדעטש ןרעטלע ענייז ּוצ םײהַא רע טמּוק בוט-םוי עלַא יוא
 טָאה קלָאֿפ רֶאַּפ סָאר זַא ,וליפא ןעמ-
 ןייז ןעק ליּביײװ סָאד , ןעגיל ַא ןיא

 ןערעוו רעטלע ליסיּבַא לָאז דניק סָאד ליוו ו ,רַאֿפרעד רָאג ןעּבָאה הנותח לָאמַא ר

 : .ןערעוט ערהיא טנעֿפעעגֿפױא טָאה עשזליא , גָאטימ ךָאנ תּבש סע זיא ןעזעוועג
 םָאװ ,ליּביו םעֿבילטיא , ןיירַא סַאג ןיא סנעגעמרעֿפ ליסיּב רהיא .טרהיֿפעגסױרַא נּוא

 : סָאד רָאנ ,תוֿבײש א ךיז .ןעשיווצ ךָאנ
 -ךָאנ טשינ רונ ליװ נוא ,ןןערעה .טשינ ןעמו
 יז

 שעּב טַאהעג רּונ טָאה סָאװ .,לידיימ םעֿבילטיא ,טגָאמרעֿפ ויא םע סָאװ רּונ טָאה
 ..גּוא טצופענסיֹוא ,ןּוהטעגנָא ךז ןעבָאה ,עטֿכאמש ַא זיא םע עֿבלעװ ַא ןעטלַאה
 רהיא עשוליא טָאה ןעריצַאּפש ּוצ נּוא ,ךיז .ןערהיצ ּוצ ףיוא ,ןעגנַאגעג ןעריצַאּפש
 -םימ זיא ליריימ ןעדעי ןוֿפ ,ליּביװ ןעדעי ןוֿפ ןעהעג סָאד סיּפע ,קיש ןרעדנוזעּב
 ..תעג; .,טרהיצעגסיוא ךימ ּבָאה ךיא ,טסהעז, :ןימ ןרעדנוזעּב ַא םימ םיּפע ,ןוָּכ א
 , , ,"טייקנעש ןיימ טימ אשזליא ןעווי'נחּב ּוצ .ידכ ,ןעריצַאּפש רימ ךיא

 י.י ןיא ןּוהטעגנָא , ןַאמ רעגנּוי רעֿבױה ַא ,ם'לאֿבימ לאקּוחְי טהעטש זיֹוח ַא רַאֿפ |

 .םעד טימ ןעטֿבָאלֿפעגנעמַאזוצ זיא שולעּפַאק ןוֿפ לירינש סָאד ,שולעּפַאק ןעצרַאװש ַא
 ?'זיא .לירינש סָאד נּוא ,זָאנ ;ןייז ףיֹוא גיד' תוזע ןעטייר עֿכלעװ ו ,ןעלירּב יד ןּוֿפ .לירינש
 ?לירעטֿבעלעג ַא טימ טקּוק גּוא טהעטש רע נּוא ,אטלַאפ פ ןוֿכ ֿפָאנקַא ןיא טקעטשעגניירַא
 זיּב ֿפָאק | ןוֿפ םהיא | ןעקּוקעּב , םורַא .םהיא .ןעלגניר .רעדניק ק , ערנעריצַאּפש יד ףיֹוא

 ..לוֿפ דרָאּב נּוא ּפָאק טימ/ רענייא .ןעטייוורעד ןוֿפ .ןעהעטשי ןעשנעמ ערעטלע יד סיֿפ-

 ??םענעקנורטעג ןוֿפ ןמיס ,םער ךיז ףיֹוא .ךָאנ ןעגָאלט סָאװ ,סעצנָאװ טימ .נּוא ןרעדעֿפ טימ

 ??בּנא . ךילדיימ . ,.םהיא - ףיוא רעגניֿפַא טימ .טייט נּוא .טהעטש = ,קאינשיוו .ןעמיור)
 ?:לייהש ...ײּברַאֿפ קנילֿפ ייז ןעֿפױל גירנעמעשרעֿפ בוא ןעגיוא ןעֿפרַאװ ךיילּבִייוז:
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 יו ראי ריז רשעי עילאי ילד לע לי ללא ריש ר ללא "ללא "לסס לידז 5 היא א לי ר לי ריר הל ללא ללא דלא ראט ראלע רשי לא ראק לא ללא "רק ללא יריד לו "רע "ראד לרזיירל לריאןלז ללל"ר

 ןיא ךיילג םהיא ןעקוק נּוא תֹומהֹּב עגיטרעטשניילק ןייק טשינ ןענעז יז זַא , ןעזייוו
 .ןעגיטרעטשסיורג ַא  ןוֿפ ענימ ַא טֿבַאמ ,טלעֿבײמש ,טקּוק רע גּוא ,ןײרַא ןעגיוא יד
 - , טצנַאט קיצשנירעטַאק רעניטדעטש ןיילק ַא יו טהעז רע ןעוו ,רָאיטקַא

 ןיילק ַא ןעגנַאגענּוצ םהיא ּוצ זיא ,ןעגנּורּפשענּבָארַא לעמיה ןוֿפ יו םיּפע , דלַאּב |
 גּוא ,ליצרעש סיי ַא טימ לידיילק םיֹור ַא ןיא ןוהמעננַא , לידיימ גירהעי ףניֿפ
 ; טעשטיווקעג ךילּבעיל יז טָאה ,דנַאה רעד ייּב םילאֿבימ לאקוחי גידנעמעלג

 טו ישע עטַאט- ,ישעטַאט --
 ןעמנעג ,ןעבױהעגֿפױא סע ,רניק סָאד ןעמּונעגז כורַא טָאה ם'לאבימ סלאקזחי

 : יי , טשוקעג יירטעג נּוא ץ'רַאה ןייז ּוצ סע
 --- ,טֿפיוקעג טָאה עמַאמ --- ,רגיק סָאד טגָאז -- ,ישעטַאט , טסהעז --

 : .םָאד , ןוהטעגנָא ןעוועג זיא יז ןעכלעוו } ןיא ,לידיילק עטיור עיינ סָאד טזייוו יז גּוא
 יי יי , ךילֿביש עצרַאװש יד נוא ליצריש

 = ןגי + קט ר - + דניק סָאר טעלג רע נוא

 יי . ..ןעּבעל ןיימ , רניק ןיימ , לירעטֿפָאמ | ןיימ --- 
 . == ,ןעטַאט םּוצ טקישעג .גּוא ,טמעקענֿפױא ,ןעשַאו ועגּבָא טָאה עמַאמ --

 ;=-:רעטָאֿפ .םוצ .ךיֹוה רעד ןיא ךילעגייא עניילק יד גידנעּבױהֿפיֹוא דניק סָאד רעטייוו טגָאז
 ;. .ייווצ ןעזייעגסױרַ ךיז ןעּבָאה ךילעּפיל ענעגױצעגנעמַאזוצ עטיור עניד יד ןוֿפ גוא ּוצ
 םעניר רהיא רעּביא טרעטיצעג טכייל ןעּבָאה ךילרהעֶה יד , רענהייצ עסייוו תֹורּוש
 | ,ולַאה

 ,דניק סָאד טעלג גּוא טגייווש רע
 גּוא ליּבייװ גנויַא טהעטש ,,רעּביאנעגעג 1 ךיילג זיא סָאװ , רעיוט ַא רעטניה

 , ךייוו יֹוזַא ,דניק סָאד ט על לאקוחי יװ ,טרעז ײ ,טלַאּפש ַא ךרּוד םיֹורַא טקוק
 םּוִצ טגנירּפש ,דײרֿפ וֿפ ט.יל רניק ןּופ טֿבױעג סָאר יװ גּוא ., גירעטָאט ױזַא
 רהיא ּבָארַא ךיז טקּור רעּבָא רלֲאּב הָאנה עסיֹורג א סָאד טוהט רעמומ רעד , ןעטַאט
 | ,ליטש רעד ןיא ןערעה ךיז טזָאל ץֿפיז ַא גּוא ., ןרעטש רעגיילק

 , דנַאה רעד ייּב רעטָאֿפ בעד דנ יק סָאד טסייר --- ,םּוק ישעטַאט =
 ליטנעה םעניילק םעד ייּב רניק עניילק סָאד ןעמּונעגנָא טָאה ס'לאֿבימ לאקזחי

 .ןע עננע ןעריצַאּפש םהיא טימ גוא
 .םער רעטנּוא וָאל רעט םנּורַא ןעּביֹוהעגנָא רהעמ גּוא רהעמ ץלַא ךיז טָאה ןּוז יד

 עטֿכײל ַא לע עָאלב לעיֿפ ןעשיווצ ףעיט טרָאד נעשזנָאלברעֿפ ךיז םָאה נוא ,גרַאּב
 עסייוו סיּפע ןענעז גרַאב םעד רעּביא טרָאד נּוא ,לעמיה םעד ףיֹוא טּבעװש ערַאמח
 ץטיּבש רער ןערָאװעג זיא טערליגעּב ,ןערָאװעג טעדלינעּב גרעּב עסייוו יו , ןעקלָאװ
 , גרַאּב םעד ףיֹוא זיא סָאװ ,הברֹוח רעד ןוֿפ

 רעד טימ טֿבײל םַע טעלג גּוא , טירט ייב טירט דניק םעד טימ טהעג לאקזחי
 , ךילרעה עטלעזיירגעג יד רעּביא דנַאה

 רער } טלעֿבײמש גּוא ךאנ טקוק נּוא ליבייוו סָאד טהעטש רעױט םעד רעטניה
 . ךרוד רעיוהט ן'ראֿפ ןעהעג דניק ן'טימ עטַאט

 םער ייַּב ןיא םָאװ ,ליטױלּפ םעד רעטניה רעטנורַא קיל זיא ליּבייו םָאד
 , סױרַא גיוא ןייא טימ טקוק גּוא ,רעיױמ
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 טור רהיא , ליטױלּפ םעד ןוֿפ סור ַא זיא יז גוא ,ןעגנַאנעג ײּברַאֿפ ןענעז יז
 ליטש רער ןיא טָאה , ליטייש םער רעטנוא ןוֿפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,.טֿכיזעג
 ,טלעֿפײטשעג

 ,דניק סָאר טגָאז -- !םּוק ,ישעמַאמ יד טנהָאװ .ָאד ,ישעטאט ,טסהעז --| |
 ,לעּברַא םער ייּב רעטָאֿפ םער גירנעהיצ

 , ליטרנעה םעד ייּב דניק סָאד טסעֿפ גירנעטלַאה גּוא ןערָאװעג ליטש זיא רעי
 . ןעגנַאגעג רעטייוו רע זיא
 רעטּומ יר ,ןעהעורעד טָאה גוא טהערדעגמוא גנילצולּפ ךיז טָאה דניק סָאד = |
 ; ןעגירשעג יז טָאה ,לעּברַא םייּב רעטָאֿפ םעד גירנעהיצ נּוא ,רעיומ םעד רַאֿפ טהעטש

 ניק םָאד טָאה -- !עמַאמ יד ,עמַאמ יד -- ,ישעטַאט ,ישעטַאט --
 | .,.רעױט םּוצ ןיהַא רעגניֿפ ן'טימ גידנעזייוו ,טצנַאטעג ךילהערֿפ
 .רער טָאה נּוא טרהעקעגמוא םילאֿבימ לאקזחי ךיז טָאה גידנעליוו טינ םיפע = -|
 .ױרֿפ ענעזעוועג ןייז ןהעז
 , םעד ףיֹוא רענייא טקוקעג נּוא ןענַאטשעג קלָאֿפ-רָאּפ סָאר זיא טּונימ ַא === |
 רעטנּורַא קני יא יז ,טנָאמרער םיִּפע ןָא עדייּב ךיז יז ןעּבָאה רעּבָא דלַאּב
 עֿביג טימ זיא א ,ליטנעה םייּב דניק סָאד גידנעטלַאה רע נוא ,רעוט םעד רעטניה
 | , ליסעג ןיא קעװַא רעטייוו טירמ

 , טרָאד ישעמַאמ יד ,עמַאמ יד --- ,ישעטַאט ,ישעטַאט -- ||



 6 - טי יע עי ערע עא א יא 5 טא עיר," ע"י ירא יקר "ר דרשה לאיש ללא דלא "לא לע "ללא הלל ללא "ראש לז ראג ר שר דא עלי לר דריק יי יי יי =

 99 | , וועששרוק ןיא תקולחמ
 יא א"י ראשי לא שש רישא רירט ראב" ללא לרעה ראש לראמעז ליל יושר ןללש' "רראע רהעדללשלולראפ ראש" הלאאש ראש לאמפ האש לד ללא זיר -  לרממפ יי "לפי ראש האש

 , ועָׁשְטְראָק ןיִא תַקֹולֲחַמ
= 

 .ןעוָאל ןעטייז עלַא ןוֿפ , ּבָארַא לָאהמ ַא ןיא ךיז טזָאל וװעשרָאק ןייק געוו רעד
 . , עצרַאװש ךָאנ לייהט ,דרע ןעטייּב עגנַאל ּבָארא לָאהט ןעּבלעז םעד ןיא טימ ךיז
 . לעֿבײמש ךילרנערעק ענירג ןָא ןיוש ןעּבױה ןעטייּב לייהט ַא ןוֿפ ; עטרעקַאעּב טשרע
 -םנעטייוו רעד ןוֿפ ןעש יֹוזַא ןעקניוו גּוא ןלעֿבײמש ייז גּוא ,ןעקעטשוצסיֹורַא ּפעק יד גיד
 - רעדֹנַא רעד ןוֿפ , ןעסקַאװעּב זָארג טימ ןעצנַאנ ןיא ןיֹוש ןענעז ןעטייּב לייהט גוא
 .רענידמַאז ַא ףױרַא:גרַאּב לָאהמ ןוֿפ ךיז טהיצ סע יװ , ךיז טהעז ליטדעטש טייז
 ןעהיִצ געװ םעד טימ ןעמַאװצ , רעמיוּב עטצנַאלֿפעּב טימ ןעטייז עדייּב ןוֿפ ,געוו
 ',עשוָארנעּב ןיוש לייהט ,עצרַאװש ךָאנ לייהט ,עגנַאל יד ךיוה רעד ןיא טימ ךיז
 .ןעשימ גוא ןעטייּב ענעסקַאועּב ןעזָארג עֿבױה טימ ןעצנאג ןיא רָאג ןיוש לייהט גוא
 .ךערנּואושרעֿפ ןעטייוורעד ןוֿפ ןעצנַאג ןיא ןערעװ ייז זיִּב ,ןעמַאזוצ עלַא טרָאד ךיז
 ..גּוַא רעגנַאל ץנַאגַא ןעּביֹוא ןוֿפ םיֹוא ךיז טײרּפש םעלַא םעד רעּביא ,גיוא םעד ןוֿפ
 גּוא ךיז ןערָאּב ךילדנעקלָאװ עיורג ןעֿבלעװ ןיא ,לעמיה רעגיטֿביל רעטיירּב  ץנַאג ַא|
 י ר , םהיא ןיא ךיז ןעקימ

 ןוֿפ לירעסַאװ ַא ייּב טרַאה ,ץטַאלּפ םעניילק ַא ףיֹוא לָאהט םער ןיא ןעטנוה
 ענלעצנייא ןעטָאשּוצ ןענעז ,טייז רעטייווצ רעד ןּוֿפ לידלעוו ַא ייּב טרַאה ,טייז ןייא
 לימדעטש סאד זיא סָאד -- ,ןעטיווצ םוצ טגיינעגוצ םנייא ןענעז רעֿבעד יד ,ךילזייה
 ךיז טײרּפשרעֿפ סָאװ ,לעמיה םעד ףיוא גידנעקוק , לארשיּב םַאו ריע ַא ,ווע שרָאק
 / םעניילק ַא רעּביא הּפּוח עֿבילרנענָא נּוא עטיירּב ץנַאג ַא יװ ,ליטדעטש םעד רעּביא
 - ףיז טכַאד ,םי ןעגידעזָארג םענירג ַא ןיא ןעקנּורטרעֿפ זיא סָאװ , טקנוּפ ןעצרַאװש
 טקעלֿפרעֿפ ,טקנוּפ ַא זיא וועשטרוק .ועשטרּוק סעּפע טסענרעֿפ לעמיה רעד זַא
 .טְשינ ךיז ייּב טֿכַארט וועשטרוק רּונ , דרע יד --- הֶלַּכ ןייז ןוֿפ קער רעּבױא םעד ףיֹוא
 ,עּבעיל בוא טֿפַאשיײרטעג רעדנוזעּב ַא םימ רהיא רעּביא טציש לעמיה רעד ,'ױזַא
 הער ףױא טלָאמענ:סױא ןיא סָאװ ,ליקעלֿפ ץרַאװש ןיילק ַא יקַאט זיא וועשרָאק
 גּוא םימחר םיֹורג טימ לעמיה רעד טצטיש ליקעלֿפ ןעגיזָאד םעד רעּביא נּוא ,דרע
 גּוא רעגירדינ לָאמַא סָאװ גידנעטעלג נּוא ךייוו ױזַא .ּבָארַא םהיא רעּביא ךיז טזָאל
 2 - | | , רעגירדינ

 םעד רעּביא יײרמעג ױזַא ,ךײװ ֹזַא ךױא טציש לעמיה רעד ךיז טֿכַאד
 ,.רעמױּב ןוֿפ רונ ךָאד טהעטשעּב רע -- װעשרָאק רעגיא יװ ,לירלעוו ןעטנהָאנ |
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 , גידנעטרַאו ןעהעטש סָאװ |
 ל , , ,אֿפּוג וועשטרָאק ןיא .

 זיא לעמיה רעד -- רעּבָא וװעשרָאק .נּוא :
 עּבָארנעּב םיקידצ עגילייה יירד טרָא---טּוג רהיא ףיוא
 םיִנְיְנִמ טַאוװירפ גּוא ךילּביטש ץּוח |
 | . !גָאטַא לָאט

 טמהירעּב הלהק רעװעשרָאק יד זיא רהעמ ךָאנ - |

 יז טעװ ןעמ ויִּב

 .,ליטנעוו :
 עדנּואוו טשינ רעּבָא ריד לָאז סע 2
 : טלָאמענּבָא עּברַאֿפןעריש =

 ןיא ןענעז סאו =
 ,(ןיכָא ַא ןּוֿפ =

 , ןעלרניש טימ ןעגָאלש

 בלעוו ,ןעמענ יד רעּביא ןעייל גּוא ,לחומ יז ,העג -
 ,ליֿפעלּב- -
 { ײזַא; זיא סע סָאװ- -

 אז 3 יי

 , שטיװָאלעדנעמ ליקצח
 .יקסווַאשרַאװ היעשי
 , קָאטשנעגײֿפ חרז
 , ןַאמטּוג הילדג
 ..+ רעטייוו יױזַא נוא

 א ןעהע לו ּוצ יא ןעש

 ןעקַאהּבָא

 ; רהיא ּבעילּוצ טקערד רונ

 עטלַאּפש עבלעוו ,

 נ רהיא טיפ

 -- ןעּבָאה הלחנ ענעגייא ןייז זּומ ועשטרָאק ןיא שנעמ ִּפ

 ,טיֹור דנַאװ ליקיטש ןייא |
 ןעמ  םהעז דנאוו ליקיטש ןעמירד לעד ןוֿפ ,טלָאמעגּבָא -

 ַאװצ טיירּב רעד ןיא בוא גנעל רע
 ןייא . ךיילג םוטעמוא םינ ךיוא זיא ךאד בא

 יורש טימ טקעדעג זיא עטייווצ סָאד
 זיא סָאד .ןעֿפָא ןעצנַאנ ןיא רָאג זיא לייהט ַא ,,ְךעלַּב ,-

 ערעװ רהָאװעג טסעװ נוא ,זױה םעד רַאֿפ טּפַאלקעגנָא זיא סאו

 טרופע", לדוד אנד גילו עילאי" "ר: ללא "לז זרה, לב,

 טָאה יז
 ,שררמה תיּב ,להּוש רהיא

 יירד לעמיה בעד ךרּור

 טעמע ןייז

 :רעֿפ ךילזייה רעװעשרָאק טסניֿפעג ּוד ןעוו ,ןרנ

 :סייוו ליקיטש עטייווצ סָאד
 ,ץלָאה ךילקיט ;ש יד סיֹורַא

 לייהט ַא יַארוַא) טאקע
 .עֹּב ויא ךַאד לעּבוטש

 טימ עטירד סָאד ,
= 

 -- ןעגעוו טייקנעש ןּוֿפ טשינ
 םער ףיוא ןעּבירשעגנָא ןענעז

 רַאֿפ ,ןערע :

 ךילעּביטש יד ןוֿפ םיִתֹּביילעּב יר ןעװ ,הירֿפ רעה
 . ןרהעקּוצּבָא זיוה ןייז רַאֿפ סַאג ליקיטש יי רעדעי ,סױרַא ךיז ןעאל י

 רז גּוא ליקיטש ןייז היעשי/ ,קָאטשגיר ליקיטש ןייז קעװַא טרהעק ליקצח
 ןעטייווצ םעד גּוא קָאטשניר טייהט ןייא ןעשיווצ רעּביא טּביילּב רימת רָאנ ,סנייז =!
 , טֿכַאמעג ןייר טשינ ליקיטש ַא| :

 העקעג קעװַא עגיניימ םָאד ּבָאה

 ;נ קינשזַארטכ רעד גּוא 2
 טלעדיירד נו: דנַאה רעד

 חרז ,ןָא םמוק קינשזַארטס רער
 ליקיטש סָאר ; הילדג ,

 , םיֹורַא ּביֹומש וֿפ רע צנַאג ןיא רָאג ךיז טֿכַאמ ליקצַאה /
 ןיא טֿפיטשײלּב םעד טלַאה , .טיֿפיּב סָאד סֹורַא טמנ |

 םיּפע ךז טלעקיצ ,םּורַא גּוא םּורַא דנַאה רעד טימ

 ךיא : "טיירש ,

 ,"ריד ּוצ טרעהעג

 סָאװ , םיתּב-ילעּב יד ףיֹוא גיֹוא ןייא טימ לייוורעד טקוק נוא ןעֿכאמ ּוצ הֹוא ַא |

 יא סמעזעּב יר ןעטלַאה ;;
 .רעריא ַא .םהיא ּבינ העג -- -
 , הרז טיירש -- ןעביירשרעֿפ)'

 ירא יי ניא דנַאה רער |

 ןענֶבְהַּכ טשינ םהיא ןָאְלי



 א
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 העג ?טֿפעשעג ןיימ סע ויא סָאװ --- ליקצח טיירש --- ? ןעהעג לָאז ךיא ---
 !םיֿפ נּוא דנעה ךערּבּוצ

 םהיא טנערָאװ --- ןייז טשינ הייוּב ַאזַא ןיוש וד טסעוו שימ םענירג םייּב --
 : , היעשי

 ןֿפ םלוע לש ונֹוּבר ,ןערעװ ףֹוצרּפ הֿפרט ןייד ריד לָאז לעג נּוא ןירג --
 בױהּפָאלשיד טקעטש סָאװ , בייו םליקצח ןוֿפ רעֿפטנע ַא רע טמּוקעּב ,לעמיה
 , ךייהרעד ןיא רעטסנעֿפ ַא ךרוד ןוֿפ סױרַא

 טנָארט ןעמ נוא רערהיֿפ ַא טיג רערעי . ןעמַאװצ ךיז טגעל ןעמ זיא ףֹוס רעד
 | .קינשזַארט טס םעד ּוצ סע

 , ןערהעקסיֹוא עמיטש רעגידרעזייּב ַא טימ ט סייה ,םיֹוא םייּפש רעטצעל רעד |
 גירנעגעלניירַא גּוא ,אצוי טשינ ךָאנ ןעמ זיא םער טימ זַא , ןהעטשרעֿפ ּוצ גידנעּבעג
 | /,רעטיײװ קעװַא רע טהעג עגעשעק ןיִא ןעשָארג יד

 גּוא רמלמ םעד ליביל ןעשיווצ װעשטרָאק ןיא זיא הקולחמ עגידנעטשעּבש
 | , ןַאמרהוֿפ םער לירעּב

 : יוזא זיא השעמ יד
 רעטנּוא ךילּבימש ענעלַאֿפעגניא ייווצ ,טַאהעג ערייּב יז ןעּבָאה לָאמַא

 טשינ ערייּב יז ןעּבָאה טנהָאװעג ,ןרעטלע ערקייז ןוֿפ השורי ַא -- ליֿכער ןייא
 , טגנַאלרעֿפ טָאה יז לייוו , טזָאלעג םשינ טָאה עיצילַאּפ יד סנייא ,טרָאד

 ןעטלָאװ , ןעוועג ריִּתַמ ָאי ּוליֿפַא טלָאװ יז ןעוו רָאנ ,ןעֿפרַאװּוצ הברוח יד לָאז ןע ןעז
 ךילדנעוו יד ,ןעסירעגּבָארַא זיא ךַאד רעד :טנהָאװעג טשינ םרָאד ייס .יװ ייס יז
 ןעגײלגײרַא ףרַאד ןעמ סָאװ רעסיוא , טרָאד ךיז גידנעהיצניירַא נּוא  ,ךיז ןעלקָאש
 , (רנַאטשמּוא סע ןענעז ערייּב טשינ סָאװ) הברוח יד ןעֿכַאמּוצ טֿכערּוצ , רלעג
 ,ןעּבעל סרעדניק רעייז גּוא ןעּבעל רעייז טלעטשעגנייא טימרעד ךָאנ יז ןעטלָאװ
 אוו לירעב נּוא רדח יי שרערנַ ץיגרע ּואװ דמלמ ליּביל ךיז טָאה יֹוזַא נּוא
 .טֿפערט ,םולש ןיא ךיז ןעשיווצ ןעּבעל םיתּב ילעּב יד גּוא ,ליּביטש ןייז שרע נא

 רעד לירעּב טהעג ,טֿכַאנ רַאֿ תּבש ַא ןיא שרדמה-תיּב ןיא ןעמַאזוצ לָאמַא ךיז }
 ס'ליּביל ףיֹוא דנַאה עטצומשעּב עקיד ןייז ּבָארַא טוָאל נּוא .ןליּבייל וצ ּוצ ןַאמרה ֿ
 ןרעמיצ ןייא ןיא דימה טלַאה סָאװ ןעֶקּור עטרעגָאמעגסיֹוא

 ְל הלחנ רעזנּוא חּכמ סיּפע ןעמ טרעה סָאװ ,ליּביל ,ּונ ---
 , ךיז רַאֿפ ,זָאנ יד רעטנוא טמּורּב , םּוא ךיז טרהעק ליּביל
 | , גנוי רעּבָארג --
 .רַאֿפ וצ לארשי תסנכ יד ףױא טרעקָאל סָאװ ,ערה רצי רעד טּוהט םָאֹוו

 רעײֿפ סָאד ,וועשטרָאק ףיוא רעײֿפ ןָא רע טקיש ? ייז ןעשיווצ געירק ןעטיירּפש
 א , ּויִבְרעַמ לתּ ַא רעּביא טזָאל גּוא , ןערלעה ערייּב ערעזנוא ןּוֿפ הלחנ יר ּבָא טקעל

 , ןּברוח םעד ףיֹוא שינעטֿכערעג ַא
 סָאװ , סנעמיוק ענעלַאֿפעגנייאבלַאה ,עצרַאװש םיֹורַא ןעמ טהעז םּורַא = |
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 .עגנייא ךז טהעטש םסנעמיױק יד ןעשיווצ נוא םישז נש עטֿפַאשעגבָא יו ןעהעטש = }
 עטנערברעֿפ רָאּפ ַא ןוֿפ טפַאלקעג ןעמַאװצ , ליטנעוו ץר וו גירדינ ַא ,טעשטרָאק
 ןיא ועשרָאק ,ןערָאװעג טרעױמעּב קירוצ דלַאּב ןענעז םנעמיוק יד ,ךילטערּב

 ,הֿפרש רע ןוֿפ שינעטֿכעדעג ַא טהעטש ליטױלֿפ סָאד רּונ נּוא ,, וװעשרָאק -- קירוצ
 לירעּב גיא דמלמ ליּביל --- םיתּב ילעּב ייווצ לימױלֿפ םעד רעביא ךיז ןעגירק |
 . : . ןַאמרהוֿפ

 ליטױלּפ סָאד זַא ךיִלִטִׁשּפ ענעדישרעֿפ נּוא תויאר םימ םיוא טזייוו ליּביל
 טָאה רע סָאװ ,םעקעווצ יד ּוליֿפַא ךָאנ טנעקרעד רע ,ּבּומש ןייז ןוֿפ ליטנעוװַא זיא
 ; עטָאּפאק ענו עסעלטַא יד גּוא רעגייז םעד ןעגנעהּוצֿפױא דנַאװ ןיא טּפַאלקעגנירַא
 נּוא תילט ןעגנעה טַאהעג רע טָאה םהיא ףױא סָאװ ,קָאװצ םעד טנעקרעד רע
 זַא ,טסייװ רע : רעּבָא ט'הנעט לירעּב . ןעגיוּבעגנייא ליסיּב ַא ךָאנ זיא רע --- ןיליפת

 -- ןעגנערּב טשינ רע לי תויאר ןייק ;ּבּוטש ןייז ןּוֿפ ליטנעוו ַא זיא ליטױלֿפ סָאד
 , טשינ רע ןעק ןענרעל

 ןעמ ןעק טרָאד ןענהָאװ : הרשּכ ַא טֿכַאמ בר רעד ,בר םוצ עדייּב יז ןעהעג

 ףױא רונ ?ליטױגֿפ סָאד ןעצטינ ןעק סָאװ ּוצ הַמ אָלֶא ,טשינ ייס יװ ייס ךָאד
 ןעהעטש ליטיולפ סָאר זָאל ,ערייּב ךָאד יז ןעֿפרַאד הּכּוסַא נוא ,הּכּוס ַא ּוצ דנַאװָא
 . ןעֿבַאמ הּבֹוס ַא טרָאד עדייּב ךיז יז ןעזָאל נּוא , תֹוּבּוס ףיֹוא

 ןייז רַאֿפ לַאטש ַא ףיֹוא ליטױלּפ סָאד ףרַאד רע ,אל } לירעב רעגָא ט'הנעמ
 לירבהל ןייק ןעגָאז ּוצ טשינ וליֿפַא טסייו וא רע זיא גנוי רעּבָארג ַא .דרעֿפ
 יב , לַאטש ַא נּוא הּכּוס ַא ןעשיווצ

 טרָאד טָאה רעטָאֿפ ןייז ,הלחנ ןייז : טֿכַארּבעגֿפױא טרעװ דמלמ ליּביל == |
 ? לַאטש ַא ןעֿכַאמ ליטױלֿפ םער ןוֿפ ,ערייזרעטלע ןייז -- ערייז ןייז , טנהָאוװעג

 : , ןהעג םהיא סע לָאז ןעּבעל םּוא ,ןיינ
 טמענ ,קַאה ַא נוא געז ַא טימ יוג א ליטױלֿפ םּוצ ןיהַא קעוװַא טרהיֿפ לירענ |
 ןוֿפרעד טרעװ ,ןעטסעמ ּוצ ליטױלֿפ סָאד ןָא םביוה נּוא לעקירטש ַא סױרַא יוג רעד
 לימױלֿפ סָאד טלעשרעֿפ רע גוא , ןעֿפױל ּוצ ןָא רע טמּוק דמלמ ליּביל רהָאװעג
 , ןעמסעמ טשינ טזָאל נֹוא טעלאפ עדייּב טימ

 , לירעּב טיירש --- ּפָאק םעד ָאד ריד קַאהוצ ךיא -- קעוװ ַא טסהעג -- '
 / ,ןיז גרב ערוק םהיא לעװ ךיא ,ךימ טזָאל ,רכֹוע םעד ּוצ ּוצ ךימ טזָאל --

 , ליּבילי טיירש
 טהעטש ליטיה ןעסירוצ ַא םימ גנוי רעטיקַאנ נּוא רעסיֿפרָאּב ַא -- םוּבאל עקסוי

 | ,טקיק נּוא ייּברעד
 טקניװ נוא -- ,םהיא זָאל ,םהיא טזָאל --.?וצ ןעד םהיא טלַאה רעוֶו --

 | , םהיא םענ 1 ן'לירעב ּוצ גיֹוא ַא טימ
 טסייר ןעמ ,ןיילַא ךיז טשימ ןעמ ,ףיונוצ ךיז ןעמּוק ןערּוי ,יירעגירק ַא טרעוו סע

 טהעג ױנ רעד גוא םייז רעטייווצ רעד ןוֿפ ץליּבייל טייז ןייא ןוֿפ לירעב ּב קעװַא
 | ,נעז רעד טימ םײהַא קירּוצ !

 ןעצנַאג ַא טהעג ,הורמלמ ןייז ןעגיסעלֿבַאנרעֿפ ּוצ ןָא רעּבָא טּביֹוה דמלמ רעד |
 טימ ןהעגיײּברַאֿפ יֹוג א טהעז רע ּואוו נּוא ,הלחנ רעד ןעגעוו טרעלק גּוא םּורַא נָאט)
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 ,לישולּפ ןייז ּוצ ןיהַא טשינ .םהעג רע ּביֹוא .טקּוק-ךָאנ םהיא טהעג רע נּוא ץרַאה סָאד םהיא טּפַאלק עציײלּפ רעד ףיוא קַאה ַא
 , לַאטש ַא םהיא ןוֿפ ךיז טֿכַאמ נוא ,סע טנעלוצ נּוא ליטיולפ םעד רַאֿפ קַאה ַא טימ םהעטש לירעּב זַא ,ץלַא סהיא ךיז טכַאד םע ,ליטױלּפ םּוצ ןיהַא טֿפױל גּוא קָארֿפַאלש םעד ןָא ךיז טוהט  ףיוא דמלמ רעד ךיז טּפַאח ,טעּב נוא טכַאנ ייּב גידנעגיל לָאמ לייהט

 + השורי ןייז בָא טיה , רמלמ רעד ליּביִל זיא סָאד ,ליטַאלַאח ןעטנייל .ןייא ןיא טלעקיו ;ענמּורַא זיא סָאװ .רעּפרעק ןעטלַאק ןייז גירעיורט סָאװמע גידנעטֿבו2עב ,, םהיא ּוצ .בָאֹרַא טקוק הנבל עֿכיילּב יד .טֿפָאלש נּוא סיטיולפ םּוצ טגיינעגוצ ּפָאק םעד , טעילּוטעגנייַא רעװ םיפע טניל ,קעלֿפ רעצרַאװש ַא יו םיוא טהעז סָאװ , ליטױלּפ ץרַאװש = גירדינ ןיילק א רעטנוא נּוא ,ךילזייה עגירדינ יד ףיוא ּבָארא טסנערע גוא גירעיורט .טקוק גוא הנבל יד ּכָא ךיז טלעגיּפש ךיוה רער ןיא ןעּביֹוא יװ וד טסהעז ,וועשטראק ןוֿפ ןעסַאג יד ,ןיא ןײלַא רענייא טֿכַאנ ייּב יֹוזַא טסהעג ּוד ןעוו נּוא | י | וי | ,ןעגָאלשעגנירַא ןײלַא ייז ּכָאה ךיא סָאװ סעקעווצ יד ָאד ור טסָאה ,סעקעווצ יד ךָאנ ךיא ןעקרעד טא - ליטיולּפ ם'ייּב יקאט סיטנעוו םעד ייּב רערינַא ךימ ךיא טעטש ןענעװַאד החנמ םייה רעד ןיא לָאמַא ךיא געלֿפ ., דנַאװ-חרזמ יד ןעוועג יקַאט זיא טיטיולפ םאד ,לעּביטש רעזנּוא ןעוועג זיא ָאד ,העז --- םניימ זיא לימױלּפ סָאד זַא ,היאר אהו ,העז -- 6א6 טיי יי י + רעגניֿפ יד טימ גידנעֿבַאמ . , ןעהעטשרעֿפ וצ םהיא טיִג נוא ןעצַאל יד רַאֿפ ןָא םהיא טמענ ,רעהעניײּברַאֿפ ןערעי ןָא טּפַאח ,ליטױלּפ םער רַאֿפ ּבָארַא נוא ףיורַא ליּביל ךיז טהערד גָאט ןעצנַאגַא גּוא : ,,,!ס'נעטַאט ןיימ ,הפוצח --- ? ןוֿפרעד ןעד ּוד טסָאה סָאװ ,םענייא יא ליטױלּפ ן'טימ לילעּב הרֿפכ ַא ןהעג זָאל ,קעװַא רערניק יד טימ ךיד ךָאד טסעליוק , ןלזג : טיירש ּבייוו ןייז |
 בספרי שיראק ריי ולא י :
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 בָאְּביהעְׁשִּת
 (סָאג רעד ןיא רליּבַא)

 ! טֿבַאמעג ליזגורּב ַא אוד-ךּורּב-שורקה ן'טימ ךיז ןעּבָאה לֵארְׂשִי תֶסֵנְּכ יד גוא ,,; |
 ,העג , ריר העג ! ךיל'תונהמ:הלכ יד ןהח םעד קירוצ טֿפרַאװ סָאװ , הלכ ענעׂש ַא .יװ
 העג : םלוע אווּב םעד הרות יד ןעֿפרָאװעג קירּוצ ךיוא לארשי תסנכ יד ןעּבָאה יֹױזַא/
 םירּוחּב נּוא ,טסעק ףיֹוא ןענעז סָאװ , ךילמידייא עגנּוי ! טֿפַאש:םינתּוחמ סיוא ,,ריד
 , גישטנַאק ןייק ןיוש טלָאװ םע יװ ,ךילגנוי:רדח ,םַאּפ נּוא טסופ םּורַא ךיז ןעהערר

 קרַאמ ןעטימ ןיא קנַארֿפ גּוא ײרֿפ ןעֿפױל ,ןעוועג טשינ טלעוו רעדַײףיוא יּבר ןייק ,ררח ןייק
 ,עלעקניװ ַא ןיא ךיז ,ןײלַא ענייא הרות יד טציז שררטה:תיּב ןעטלַא םעד ןיא גּוא ,םּורַא
 ! טזָאלרעֿפ ךימ ןעּבָאה עלַא :הניבש רער ּוצ םעיזנעטערפ טָאה גּוא , טרעיורט

 ן'ֿפיא ,ליטדעטש ןוֿפ רעֿער יד ףיוא ץנַאלנּבָא ַא ןעֿפרָאװעג ךָאנ טָאה ןוז יה
 ןעמנע לּוצ ַא ןוֿפ טיִלָּ ּדיִרָׂשַא) קרטמ ןעטימ ןיא טהעטש סָאװ ,ץטָאלק ןעּבלַאה
 ןיא טהעטש סָאװ ,זױהרהָאֿפניא ןעסיֹורג םעד ןּוֿפ ןעּביוש יד טדליגעּב ךָאנ ,(קריצ |
 טעסוג'עג ןּוז ענעדלָאגטױר יד ןיֹוש םאה רעּבָא םייז ברעמ ןיא ; ליטרעטש בױהנָא =

 טייז רענעי ןוֿפ ןעגָארטעג גיטולב:טלַאק ךיז טָאה סָאװ ,ןעקלָאװ רערעווש ַא נּוא
 עלעיֿפ יר .טיֹוה רעױרג ַא טימ יװ ןעניוצעּב גיוא גידנעמַאלֿפ רהיא טָאה , טדָאטש
 טײקגיטֿביל סָאד יװ ןיוש ןענעז , קרַאמ ןיא ךָאנ ןעשזנָאלּב סָאװ , ןעלהַארטש עגיטֿביל
 , .,טהעררעג ּבָארַא טיונק רהיא טָאה ןעמ סָאי ,ּפמָאל ַא ןּוֿפ

 , ןעֿכַאמרעֿפ ּוצ רעּבלעװעג יד סַָאג רער ןיא ןָא ךיז ןעּביױה גָאט ןעלעה ןיא
 ןעקאהרעֿפ סע יו ,ּבלעוועג סערעי ,ּבלעװעג סערעי גּוא ,, ,זײװגיצניַא .,זייווגיצנייא
 ןערליש עניּברַאֿפ ןערישרעֿפ יד ןעדנּואושרעֿפ ןערעוו סע יװ ,ןעריוהט יד רּונ ךיז
 --- ,רעיױמ רעגירייל רעד ףיוא קעלֿפ רעצרַאװש ַא ךיז טזייוועּב טרָא רעייז ףיױא נוא
 ערגעטֿבױלעּב ןעלעה ניטֿביל ַא ןיא .םיצּולּפ טרעוו סָאװ ,ליטֿפיל ַא יו סיוא סע טהעז

 רעטסניֿפ גוא ,ליטביל א ךָאנ גּוא ליטֿביל ַא ךָאנ רלַאּב נוא , , , ןעשָאלעגסױא בומש- |
 גּוא ,טסַאג ַא ךָאנ דלַאּב ;לַא:הנוהח םעד טזָאלרעֿפ סאוו ,טסַאג ַא יו םיּפע טרעוו
 . ,,ןײרַא טעמוא'נַא ךיז ט ט'הבנג סע גּוא  ,,רענייא ךָאנ

 ףענעסירּוצ ַא ןיא ןּוהטעגנָא ,דּוי רערַאד ,רעֿבױה ַא טהעטש ריהט ַא רַאֿפ ץיגרע
 יד טצָאלנרעֿפ רע } ;טלעטרַאנעג םּורַא טלעטרַאג ַא טימ טסעֿפ ןערנעל יד , עטָאּפַאק
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 ל'טדניוװ ַא יװ ,ךיז ןעגעוועּב ןעקַאּב ערַאד יד .,ןירַא לעמיה ןיא טקוק גוא ןעגיוא
 ןֹופ ןעניוא יר רע טמעג/ רלַאּב ;טֿפײֿפעג .רעטעלּב עליה ייווצ ןעשיווצ טלָאװ
 : טגאז רענייא וי ענימ ַא טימ , ןירַא קרַאמ ןיא םורּכ טקּוק רע נוא , קעװַא לעמיה

 תסנב יד ךאנ ןענעז לייורעד . ,,להעֿפעּב ןייד ףיוא = םרַא או ךיא , םלוע לש ֹונֹוּבר
 גּוא -- ןעסיּב ןעטצעל םעד ןיירַא ןעפַאח ,טלעטַאזרעֿפ רעּביטש יד ןיא לארשי
 סַאנ רעד ןיא ,"הכיא , רעד ּוצ ןעמהענ ּוצ ךיז ,םינפ גירעיודט ַא טימ , טיירג ךיז ןעֿכַאמ
 , םיפע ףיוא גירנעטרַאװ , ןעגייווש גוא קרַאמ םעד םּורַא ןהעטש ךילזייה יד ,ליטש זיא

 ןייז .רּוי רעלעג רעֿפױה ,רערַאר ַא זה ַא ץיגרע ןּוֿפ םױרַא טערט רלַאּב
 רענלאק םעד ןוֿפ ,טַאלַאח ןעסייוו , ןעטיירּב ַא ןיא ךיז טגארט ףּוג רעטנעקירטעגנייא
 - גנאל ַא ךיז טגעוועּב סע ןעֿכלעװ ףיוא ,זלַאה רערַאד ,רעֿבױה ַא סױרַא ךיז םהיצ
 ןוֿפ ,זָאנ עֿביײלּב עגנַאל ַא גּוא רראּב עלעגַא .רהאה עלעג טימ ,, םינֿפ ןעגיוצעגסיוא
 .ןעקאז עסייוו ןיא ןוהטעגנא ,םױרַא םיֿפ עגנַאל ייווצ ךיז ןעהיצ סעלאפ יר רעטנּוא
 - ,עלייוו עלא גידנעגנירפשרעטנוא , טהעג ןעקאז יר ןיא דּוי רעד גּוא לעֿפאטנַאפ ןהא
 ל'רפס ַא רנַאה רעד ןיא טנארט רע , ןייטש ןעגיציפש ַא ףױא טֿפערט רע תעשּב
 ןוֿפ קיררנײא םער טֿבַאמ נּוא קרַאמ ן'רעּביא טהעג די רעד נא ןעלווָאט ןהָא
 | , , ןײרַא להיש ןיא םיתמ טֿפּור סאוו רעצַאלק -- להיש:טיֹוט ַא

  ףיז ןעזָאל זיוה ןערעי ןוֿפ -- ,רּויַא ךָאנ נּוא ,דויַא ךָאנ ךיז טזייועּב דלַאּב
 - יוװ ןעקָאז עסייוו נּוא ; טעטָאּפַאק ענעסירּוצ ןיא ןּוהטעגנָא ךילערוי סעקּפיק סױרַא
 ,ליסעג:להוש םּוצ גָאר םּוצ ךיז ןעזָאל עלַא נּוא ,םילבַא יד

 - ,ןערּוי עגירנעֿפָאװ ,עֿביײלּב ן עגנאל ,-ץלַא זיא גירנעֿבָאװ ,לטש ט רעוו סַאג ןיא
 .טֿכַא גרַא 8 רעגידנעֿבָאװ רע !טלַאק רער נּוא ךילזייה עגידנעבָאװ ענעלַאֿפעגניַא ענירדינ
 ףָאד גוא ,ליטרעטש ן'רעּביא רעטייוו ךיז טהיצ ןעטֿכענ-רעײא ןּוֿפ , ןעטֿכענ ןוֿפ
 ןיא יו םיּפע .טֿכַאמרעֿפ ,טכַאנ רַאֿפ .גָאטײרֿפ יי טקנופ ,רעּבלעװעג יד ןענעז

 . ןערָאװעג טקַאהענּבָא ןעּבעל ןע
 - היל ַא טעװ ךיז טֿכַאד טָא } רעלקנומ נּוא רעליטש סע טרעוו לָאמַא סָאװ גּוא

 | ,. .ןהעגֿברוד קרַאמ םעד ךיוד בר ןעסיורג ַא ררעז ןוֿפ
 , םיתּב:ילעּב עגנוי עלעקּפוק ַא ךָאנ ןעהעטש םענּורּב ן'ייּב קרַאמ ןעטימ ןיא

 לעב ערעטלע יד ;תינעה ן'רַאֿפ קנורט ןעטצעל םע יד ןעּפַאח גוא םירוחּב לייהמ
  ןיא לייוורעד ., קילּב ַא .ןעפיל יד ּוצ ּוצ םרעֿפעש יד גידנעמעג ,,ןעֿפרַאװ םיִתַּב
 ' ןעזיועּב ןיוש ,םיצּולּפ ,הלילח טשינ ךיז ןרעטש ַא טָאה יצ ,ןיײרַא לעמיה

 : ןוֿפ ןױה:טהַאר םעד רעטנוא ןוֿפ טרָאד ,ליסעג טייז רעמייווצ רעד ןוֿפ גּוא
 . ײז ; םיסדנוק הרכח א ןעֿפױלּוצ טמּוק , םלוע:תיּב םוצ טרהיֿפ סָאװ } געװ םעה
 .  טֿפױל סיֹוארָאֿפ ,ןעטייווצ םעד רענייא ןעסיש נּוא דנעה יד ןיא ךעלערעּב ןעמלַאה
 / ױַאֿפ ןָא שמּוק רע , לעטנַאמרעּבױא ןוֿפ עּפַאלק רענעסירע בָאַא טימ --- סַאדנוק ַא
 , טרָאר ןעהעטש סָאװ ,ןעדּוי יד ּוצ רײרֿפ טימ םקניוו גוא , ךילּפערט-שרדמההיּב יח
 - יױא , םינעשעק עליֿפ :סענעשעק עטליֿפעגנָא  יר ףיוא רנַאה רעד םימ ,גירכעזייוו
 - | טי ! ןעּבעל ַא

 - ָצ יװ םיוא טהעז סָאװ ,רֹרָאֹּב רעטיירב ַא רהעז טימ ,לידוי גידדינ ַא םיפע =
 ןעלעטשרעֿפ ּוצ ןעקַאּב } ? עֿפײלּב ,ערַאר יד ידכ ,טֿבױעג םייוז ןייז ּוצ טּכעלקעג
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 . שַט םִוָלְשי 1 יה - 86
 טשיינע 4 2 טא 2 =: ריישא

 ףזימֿכַאד סע: נּוא .,סדנוק .םעֶה .גירעיורמ טֿבַאדְמעג ,גוא ךילּפערמ יר ףיוא תעּש
 זיא , גָאמלהאוו ,ץרַאװש ַא ,.; םּורּב ַא ךיז טרעה .ןעפִי/ עְנעקורט ענייז ןוֿפ ז ;סיוא
 יי יי יי 4 יי ר | ! היא ףיֹוא

 רעטנוא רעטנורא ג נַאל ןיוש זיא ןז יד ,ימעגילהוש ןיא ךיוא טרעוו ליטש גּוא
 ךיז ןעּבָאה ןערּוי ,.ּוצ םלוע:תיּב םּוצ מרהיֿפ ,םָאוו .,געוו םעֶד ףיֹוא , זיױה:טַאר םעד
 / ףיז טזייוועב זייוונעמייצ ,שרדמה:תיּב םעד ןיא ,להּוׁש רעֶד ןיא לע זמַאזרעֿפ .עלַא
 ןיא ליטֿכיל ַא גּוא ,םערָא ן'רעטנּוא - רֿפס ּבָארג ַא מלַאה ,טעריילקֶעג גירנעֿכָאװ ענערוי ַא
 , ליסעג ןיא ךילזייה עגיררינ יד , ןענױבעגּבָארַא פָאק םעד טהעג נּוא ! , רנַאה' רעד
 ---ןהעטש ּוצ תולג ןיא הרוה ןהָא- , ןעדוי ןקָא ,ןיילַא ןעֿבָאה ,ָארֹומ ןעֿשלָאװי ייז יז ױזַא
 גיררעינ .סנייּבר םוצ ךיז ןעּבָאה .ייז ,, ךיז ,מֿבֹוד . סע גּוא ,ןייֵא םיפע ךיִז ןע ׁשֹטרָאק
 ! ? טייצ עטֿכעלש ַאזַא ןיא ןוהט ּוצ סָאװ ,ןעטלַאה; ּוצ יז הצע ַא : ןעניוּבעגוצ ליזיה

 נּוא , םיורָא טייקגירעיורמ .ץרַאװש ַא סיפע .טְנייֵׁש .רעטסְנעֿפ , ,ס'ניּבר םעד ןוֿפ
 ןּומ.גינעווניא זא ךיז טֿכַאר סע ;  שינרעטסניֿפ ,רער ןיא; ליטֿכיל ןיילק ַא טלעקניֿפ סע
 גידנעשָארג ַא גּוא ,,ךעלייל ץרַאװש ַא טימ טקערעגּוצ ,ררע'ר'ד  ףוא תמא ןעגיל
 םלַא ַא ןיא ןוהטעגנָא .זיא רע } תמ ןיײז ,טזָאלרעֿפ יּבִר רעד גוא ,סנעפָאק ּוצ ליטֿביל
 , םינּב טבירמעב א טימ- , עטָאּפַאק ,רענעמירּוצ ,רעטלא ָא ןיא :טיֿמיירֿפש ןעמירזצ |

 עגיציֿפש יד ףיוא ןעקָאז ןיא ןײלַא .רע טהעג ,רֶרֶע ;ריד ּוצ | ק םעד ; גידנעגױּבּבָארַא
 יב םרָאר רע טעװ רטֿפא. ,רעבירא. שרייב . ןיא ךיז ,שזָאל רע נּוא ,רעגייטש
 - ..ןעניֿפעג) טסיורמ ַא ןענעק ןערֹוי הרע רעד

 טימ היק יד. ,םיהַא| עשַאּפ רעד ןוֿפ .קעשט :ָאמ ,ךיז ; טהעג ליִסעְג .םעד ןיא
 דנוה.םעד רעֿפלעהעּב  ןייז טימ רע גוא ,םיוא .לױֿפ ךיז ןעזָאל פעק ע גאל 2גבָארַא
 ,..ןעטכענרעייא יװ ,ןעטֿבענ .יװ ליּפייֿפ ,ןַײז ףיוא ךיז טלגיּפש ! ,ןעטניה ןוֿפ

 = טכאנ ייב

 יד ,טֿכַאמרעֿפ ןענעז טנערָאל יד , סַאג-להוש רעד ןיא זיא ליטש .טֿפַאנ =
 רעד ןיא ןעּביֹוא םּורַא טעשזנָאלּב , ןײלַא עגייא הנְבל יד ,ןעסָאלשרעֿפ ןערעיוהמ
 ;בּוא ליסעגלהוש ןיא בָארַא טק יז גּוא ,ק ערעזנוא רעּביא  ,לעמיה ן'ֿפױא ךיוה

 .ןערעה ךיז זָאל ,ןערָאל ַא ןוֿפ טלַאּפש ַא ןוֿפ ,ואװ ץינרע ןעטניה .טגייווש
 , ךיז רַאֿפ יװ סיּפע ,ליסעג ןיא ןײרַא  לימש ךיז טסיג סָאװ ,ןּונג רעגידנענייוו ַא
 ךרוד טּבעװש רע נּוא --- ,ךַאז םוש ַא ןהָא עיזנעטערפ ַא ןהֶא ןּוננ ַא -- יױזַא טַאלג
 ,מרָאר ,ליסעג ןיא .ץינרע ---.טייוו טקנימרעֿפ טרעוו רע נוא ,קעװַא טמיווש ,סַאג יד
 טלַאפש ַא ןוֿפ , םלוע תיּב םּוצ טרהיֿפ סָאװ ,געוו םעד ףיֹוא יה ,הטאר םער ךַאג
 ,עגילייה ַא רַאֿפ ,טֿביל:טײצרהָאי עליטש סָאד סיױרַא ךָאנ םנייש ןערָאל ס'ניּבר םעד ןוֿפ

 ןעטלַאק ַא טֿפרַאװ הנבל יד , ןעמ טגייווש ןייּבַר ם'יִיּב .גינעווניא גוא .ענעוו ס המשג =
 זיא גינעווגיא ; שררמה תיּב ןוֿפ ןעּביױש עסיורג יד טלַאק טניישעּב .גּוא להַארטש |

 תיב ןּוֿפ ךילּפערט יד ףיוא , לימש רעד ןיא סיּפע ךיז טרערור סע נוא ,רעטסנֿפ
 :רעֿפ רנעה יד ,טע רּוגרעֿפ ּפעק יר ,םיתמ ּוצ ,ןעשנעמ ,םיפע ןעגיל ,שררמה =

 ;טֿפרַאװ ,ייברַאֿפ טמיווש ,הנ נבל יד ,ליטש ש ןעגיל יז ,ערערנַא יר ףיוא .ענייא טנעל
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 :רערעווש רער טימ ,טֿפַאמרעֿפ זיא להוש יד . עדנעגיל יד ףיוא להַארטש ןעטלַאק ַא
 ןעמ גּוא טּפַאחעגנירַא סָאװ םיּפע  גינעווניא טלָאװ ןעמ יװ יֹױזַא , טקַאהרעֿפ רהימ
 רעד ייּב עלעקניוו ַא ןיא ץיגרע לירעטסנעֿפ ןיילק ַא ןּוֿפ רָאנ ,, ,סױרַא טשינ טזָאל
 , טיײקגיטֿביל ךַאװש ַא םיור ַא טלהארטש .,זיא םילהה הרבח יד ּואוו טרָאד ריהט
 םעד ףיוא שינרעטסניֿפ רעד ןיא ןעקנורטרעֿפ יװ ,טלַאק ּבָא ךיז טלעגיּפש ןייש רעד
 -קינַאג םעד גידנערַאּפשרעטנוא , להוש רעד רַאֿפ טהעטש סָאוװ , ץָאלק 'ןעטרעיומעג
 - ףיוא שנעמ ַא םיפע טציז םילהה הרבח רעד ןיא , גינעווניא ,להושרעּבייװ רעד ןוֿפ
 , ןירַא רפס ןעֿפָא ַא ןיא רע טקּוק ליטֿביל ןיילק ַא ןוֿפ ןייש רעד ייּב גּוא דרע רעד
 | יק שאו יי . , ,טגייווש רע נּוא

 :ַאורעֿפ רעּביײװ "יׁשְרוקייִלְּכ ,-יד"ךיז ןעּבָאה .,רעמיצ:סע ןיא ןיציּבר רעד ייּב
 .םיֹוא ,דרע רעד ףיוא נּוא ; ןעמָאש ןוֿפ טּבעלעּב ,בוטש יר ןיא זיא לעקנוט ,טלעמ
 יד סמערָא יד ןיא גידנעטלַאה ,רעּביװ יד םּורַא ןעצמז ,םנעשיק טימ טעּבעג
 ,לוק םיניציּבר ,רעמורֿפ ,רע'רשֿכ רעד ּוצ ןייא ךיז;ןעֿברָאה נֹוא., רעדניק עגידנעֿפָאלש
 הניאצ , רעד .טײרֿפשעגסױא .זיא להיטש ַא ףיוא .;, קיצנערק םעד ןעטימ ןיא םציז םָאוו
 , ןהיז ןעּבעיז ערהיא טימ; ן'הנח ןוֿפ השעמ יִד טלהעצרעד עמיטש רעגירעזייה ,רעגיד .געגייוו ַא טימ ן'יציּבר יִד גוא ,,ליּפמעל:ךיק ןעטרעֿבױרעֿפ םעד ןוֿפ ןעטֿכױלעּב ."הניארו/

 ,חמַאז  טימ- לוֿפ ;ּפעֶש-ַא ןיא טקעטשעגנײרַא .,טֿביל טייצ:רהֶאי ַא ךיז טנערּב שימ םעד ףיוא ; םײקרעטסניֿפ עּבלַאה ענעגייא יד זיא ,בר םייַּב בומש:ןיד:תיּב ןיא
 לעקניוו ַא ןיא .,דרע רעד .ףיוא ., ןיירַא ְךֹמֲאְז ןיא בֶלֶח רעד טֿפירט טֿביל םעד ןוֿפ נּוא
 םירֿפס טימ טלעטשעגנָא ןענעז סָאװ סעצלָאּפ ייווצ ןעשיווצ טֿביזעג סָאד ןעטלַאהעּב
 ּבומש יד ךרוד טריצַאּפש רעצימע ,ליטניוו ַא .טזָאלּב לָאמ לייהט , בר רעד טציז
 - םעצלָאּפ יד ןעשיווצ םינפ סָאד טלַאהעּב בר רעד נוא ,ןעטָאש רערעווש ַא יו ,ךרוד
 טא 2ג2 7 | | .  ,,,טגייוש רע נוא ,, םירפס

 יו זיא ץלא ,ליסעג ןערעטסניֿפ םעד ףיוא ןעגיוא עטלַאק טימ טקוק נּוא לעמיה ןיא םּורַא .טעשזנָאלּב .הנבל יד ,טייֵקְליִטְׁש  עגידרעהירֿפ יד ץלַא טשרעה סַאג ןיא
 זַא ,סיֹוא ךיז טֿכוד סע נוא , ,,, ןעקנּורטרֶעֿפ .ץלַא , ץלַא ןעּבָאה נּוא ןערהערט- עסיורג יווצ ם'מָאנ ןעלַאֿפעגּבָארַא.ןעה ןיוש ןענעז יִצ ,ןײלַא ךיז ןיא ןעקנורטרעֿפ םיפעי
 ףצ טהעג רע ,ןײלַא רענייא = איבנה | והימרי; טנאפשוצ ןימלע .תיּב םּוצ געוו ןֿפױוא
 | א א יא , , ,ָחּוּו רעסֹורג רעד ליסעג ןיא ָאד ןעּבייהנָא ךיז .םעוו דלאּב גּוא , םירבק יד ןוֿפ ןעקעוו יז טהעג רע , תובָא יד;

 יידיש
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 רעד ילירטכערלמק'נַאקלסאג/"רלוו"רבבל חוש רק לו לאמיר ילראטעידוטשלננ קלאגע יא קא לאיש לרגל ר רעיא תרוש רע
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= 

 ,לׁשָרְדַמַה תיֵּב ַא

 ןעטימ ןיא ,ל'שרדמה תיּב סָאד "ל'טלקמה ריע, ןייז ךיז טָאה ליטרָאטש סָאד
 ענעקנוזעגנייא דרע יד ּוצ זיּב , עטלױֿפרעֿפ רעיֿפ , עצרַאוװש רעיֿפ ,סע טהעטש סַאנ
 ךעמ ןיוש טצנַאלג סע , -- ןעגער ןוֿפ טלױֿפרעֿפ ליֿכָאד.לעדניש עטלַא םָאד ; דגָאװ
 ךיז ןעזייו ךעלרעטסנעֿפ עטּבעװעּב-ניּפש ייווצ יד ףיוא נּוא , ךייה רעד ןוֿפ ּבָארַא
 | , םיֹורַא ךעל'רוד-ןגמ ע:עּבירעגּבָא יד ךָאנ

 ןוֿפ שּוק יד ןוֿפ גירנעצעלג , ץרַאװש ןעריהט יד , ןעקנּוזעגנייַא ךעלּפערט יד
 סָאװ עמורֿפ טשינ ןּוֿפ גּוא , גידנעהעג-ךרוד ּוצ ןעּפיל יד ןעגייל סָאװ רעּביװ עמורֿפ
 , גנּורהירנָא דנַאה ןעסיולּב ַא טימ ןעגינעּב ךיז ןעזָאל

 יד ,טלעטשעג ףיֹוא ל'שרדמה:תיב סָאד טָאה םע רעװ טשינ טסייוו רענייק == |
 ל'שרדמה:תיּב םָאד ןעקנעדעג ןעוועג רעדניק ךָאנ ןענעז ייז ןעוו םיִּתּב ילעּב עטלַא

 יז ןעוו הרֹות תחמש ןיא לָאטסנער ; רעטציא יו ןענַאטשעג ןיוש יֹוזַא ךיז זיא סע יװ
 ,טצנַאטעג רעטסנעֿפ ענייז ףיוא רענעֿפ יד טימ ןעּבָאה

 ןעניארעד טָאה דוי רערעי ,ןָא לארשי ללּכ ךיז רהעק ל'שרדמה תיּב סָאד גּוא |
 רַאֿפ שינעטלעהעב ַא ,טרָאמעגנײא םהיא ןיא לעגיצ ַא טָאה עדייז רערעי ,קלח ַא|
 שמש רער טדניצ לעקנּוט טרעװ סע ןעוו טֿכַאנ רַאֿפ גּוא ,,, תורֹוד ענירעטעפש יד

 ףומש רעד ןיא ,טלַאק ויא ןעסיוה רעד ןיא ,ןָא רּומע ן'רַאֿפ ךעלטֿכיל סקעז יד
 יד ךז ןעטלַאהעּב ל'טרדמה תיּב ןיא ,ןערעגוה בוא רעדניק גוא בייו ןעצמיז
 ןיא ךָאד ךיז טסעגרעֿפ סע ןעּבעל'ח ,טרָא ןייז ףיֹוא ךיז ץטיז רעדעי , םיתב ילעּב
 | - .ארעגנוה םעד ןוֿפ ל'שררמה תיּב

 ---רעגָאל טֿבַאנ ַא ,ךעלרעדניק עשירוי עלַא רַאֿפ שררמה תיּב סָאד זיא זיוה ַא
 ץלַא רַאֿפ ךַאד ַא ;ןעגעל ּוצ רערינ ַא ּפָאק ןיא ּואו טשינ ןעּבָאה סָאװ עלַא רַאֿפ
 ,., רעגיה ןייק טשינ רעגיה ַא ָאי רישרעטנּוא ןןייק טשינ ךָאד טֿכַאמ סע , עגירימייהדנא
 ,רהיא ייַּב שרדמה:תיּב ןעדמערֿפ ַא ןוֿפ רעדניק ןעגיטֿבַאנ טנייה ? קולח רעד זיא סָאװ
 דגיק ַאָנ ס'רהיא ליֿבער רהיא רעטנוא ,שרדמה תיּב סנעי םעד רַאֿפ טעװ ןענרָאמ
 ,,, טייוו ןעטשזרנָאלּברע 18 ףיז טעװ סע ןעוו ,ןעהענ ריזטיורא

 ָא ןירַא טמוק ליוו סע רעװ , עלַא רַאֿפ שרדמה תיּב סָאד זיא ןע-
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 עמירָא ענייז , טײקֿבילרעה גּוא ,טײקֿבײר ןייז טימ טשינ טקערשרער סע
 .ןעקלַאּב רעטֿכױרעֿפ רעצרַאװש ןייז , שימייה רהעז ריד ןענעז דנָאװ רעיֿפ עצרַאװש
 .טסיב ּוד ּואו טרָאד , לעּביטש םעמַאמ ןייד ןוֿפ ןעקלַאּב רעד יו םיוא ריד טהעז
 .ייּב .,טּבױטשרעֿפ רעטסנעֿפ יד ;סּבעװניּפש טימ ךעלעקניוװ יד ,.ןערָאװעג ןעריוּבעג
 'ףעּביא ; ןעּבײל ייווצ עטלַא טימ ,ס'טלַא ַא שרוק ןֹורָא ַא טהעטש רנַאװ חרזמ רעד
 ', ל'דוד-ןגמ ןיִטְהעֶׁש ןעסירעגּבָא ַא טימ , םנעּבירעגסױא'נַא ל'תבורפ ַא -- ןֹורָא םעד
 םעד ףױא ,הרונמ עטצעֿפרעֿפ עטלַא ַא טימ רּומע רעֿבױה ַא טהעטש ןורָא םייּב
 ןוֿפ גּוא .טרָאטש רעד ןוֿפ עקנַארק יד ןעּבירשעגנָא טיירק טימ זיא דּומע ןעטלַא
 ,רעד ןיא ךיז טנעל גּוא סױרַא ּביוטש ַא טהעג םירפס יד טימ סע ןצלָאּפ עגימירא יד
 ,,. ל'שרדמה תיּב םעד ןוֿפ טֿפּול

 'םעד ןָא רע טסעגרעֿפ ןירַא ל'שרדמה תיּב ןיא טמוק תיִּבִה לעּב רעד זַא גּוא
 יר ,ערעטיּב יד "תורצ , ענייז , .םָאלעג רעּביא םייה רעד ןיא טָאה רע סָאװ רעגניה
 יד | ,,. הסנרּפ עגידנעֿבָאװ

 ךיז טּבעל נּוא ל'שרדנה תיּב םָאד טהעטש גנַאל געט נּוא גנַאל ןערהָאי נּוא
 'טמוק ררח ןוֿפ טֿפױלטנַא לעגנוי רדח ַא ,ןעדּוי הדע רהיא טיט ליטש רעד ןיא טימ
 עטַאט ַא "תֹומָׁש , ןעטסַאק רהיא רעטנוא ךז טלַאהעּבכ ןירַא שרדמה תיּב ןיא רע
 רע טלַאהעּב ,רעדניק ענירעגנּוה יד ןוֿפ , ּביײװ ןעגירעגּוה םעד ןוֿפ קעווא טֿפױל
 ; םהיא ןעטסיירט רנָאװ עצרַאװש | ענייז םהיא ךיז טֿכַאד סע לישררמה תיּב ןיא ךיז
 'ם'טרָאטש רעד ליוולעוו .., ןוהמעג יֹוזַא לָאמַא ךיֹוא טָאה ןימַאט ןייד , השק טשינ
 ןעהעג תחלג םוצ טעװ רע זַא בר םעד רהָאי ץנַאנ ַא טעשַארטס סָאװ , בגג
 - ,,,ל'שרדמה תיּב ןיא ,טייצ עטֿכעלׂש ַא ןיא ,לָאמַא ךיֹוא ךיז טלַאהעּב ,ךיז ןעדַאמש
 .. רניק ַא םרהיא "יא ,השק טשינ ּצ ןעש עלַא טמענ שרדמה תיּב סָאד נּוא

  ףױא טמוק רוד סָאד טּכרַאטש . הרע ןיז םימ רעטייוװ ַײז טּבעל סע נּוא !
 .ןעיינ םעד טימ ל'שרדמה תיּב עטלַא סָאד רעטייװ ךיז טּבעל סע נּוא רוד רעיינ ַא
 ,סָאר ויא עּבָאּב עטלַא ַא זַא ,ךיז טֿכַאד סע יי רע טייוו נּוא ,רעטייוו יֹוזַא נּוא ,רֹוד
 ;עלַא טלַאהעּב סָאװ ץרעש עטיירּב ַא טימ ,ךע לקינייא ךס ַא ןוֿפ ל'שרדמה תיּב
 : ,רעטנּורַא ץרעש רהיא רעטנּוא ךעלקינייא ערהיא

 ןיא ןעמ| טמּוק םיוק ,ל'שרדמה תיּב סָאד טָאה טֿפַאטנעגײא ַא םעּפע ןיא
 רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ רעגנוה םעד ןיא רלַאּב ךיז טסעגרעֿפ ןיײרַא ןעריוהמ ענייז
 ו7 ,,, טרָאד ךיז טסעגרעֿפ ץלא , טוָאלעגרעּביא םייה

 ַא א ,ל'שרדמה תיּב סָאד ךיז טהעטש גנַאל געט נּוא ,גנַאל ןערהָאי ןיא
 . קעװַא ךיז טהעג נּוא , םהיא ןיא ךיז טלַאהעּב ,ןיירא טמּוק רֹוד ַא ךָאנ .רוד
 יד ,טצעזרעפ דַי ַא רעּביא םהיא ןיא ,תורצ ענייז ןוֿפ ןעֿבײצ ַא זָאל רוד סעדעי
 ענייז םיוא טסיג ,ןעדייל ענייז םהיא רַאֿפ טלײצרעֿפ רֹוד סערעי ,,, טּפַאלקרעֿפ הרונמ
 עגירמיראברע ַא יו ױזַא | , ל'שררמה:תיּב סָאד נּוא ,תכֹורּפ ןייז רעטנוא ןערהערט
 + רעטֿבױעג ם רעדניק יד ןוֿפ ןערהערט יד ּבָא טשיװ נּוא טהעטש עמַאמ

 ןעֿפָארטעג סנױזַא לָאמַא ךיוא ךיז טָאה ןרעטלָא ערעײֵא --- טשינ טנייוו ---
 עג לעגיצ ענייז טימ ןענעז רוד ןעדעי ןוֿפ ןערהערט יד זַא ךיז טֿכַאד סע

 ,א גנַאל ֹזַא ךָאד סע טהעטש םעד ךרוד , ןעטענקעג ןעמַאזוצ ןערָאװ
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 0 יי פרי

 2 בוא ? אב : . . יא = 2 0. שה

 יר ןעשיווצ .יֹוזַא - ג:דנעהעטש לי רמה תיּב .סָאד ..,ךיז טאר .,.לאטלייהמ -| .ש
 ייװ םעּפע זיא? , טרָאטש .רענַײלק רער ןיא . , ךעלזייה ע געלַאֿפעגגײא ,עמירָא , עניילק
 ןיבּוא , ררָאּב .עסייוו ; עגנַאל ַא טימ ., רו ַא -- תוכג ןיא טֿביל ַא .הלונה רואמ, .ָא|
 , טֿבַאנ ייּב נּוא. ,,. םהיא ףיוא ךיז ןעזָאלרעֿפ ךעלזייה עלַא ,. .לימ ןיא .עקלּול } א
 .גּוא - ,ןעקלָאװ , יד ןעשיווצ ךיז שטדָאּב ךייה רעד ןיא הנבל יד - ,םּורַא זאא ליטש
 ! טהעטש ,רלעה רע יטלַאי נ ַא יו ,ל'שרדמה תיּב סָאד נּוא , ּבָארַא לעטעג ןיא .ךיז .טקוק
 יי = ,,,.גנַאל ןוֿפ תושעמ ,רעזייה עגימירא יד רַאֿפ , טלהעצרעֿפ גּוא
 . ל'רימת רנ ַא ,עלעּפמעל ַא ךיז טנהערב שררמה תיּב ןיא ,עלעקניוו ַא אה ר

 .ייס רעמז ייס , טֿכאנ ייּב .גוא גָאט ייּב , עלעּפמעל סָאד ךיז םע טנערּב גידנעטש
 2 ! ןערגיצעג נָא םע ןעבָאה ָאװ רנעה יד טציא ןענעז סע יװ טסייוו רעֹוו , רעטניוו
 ןעשעלסיֹוא סע ןעלעוו רנעה עֿבלעװ טסייוו רעוו .נּוא
 .סהַארטש רעד גּוא ,טֿכַאנ רעדעס רעד ןיא ,םּורָא זיא ליטש םױמ טֿכַאנ יב .?
 גירלעקניֿפ ַא יװ םיוא טהעז ל'שררמה היּב םעד ןוֿפ לעּביש ַא ןוֿפ טגנירד סָאװ
 גױא םָאד תהא -- טצעועגניא ןעװעג ןערעמש ןעצרַאװש ַא ןיא טלָאװ | גיוא
 ,,, גנַאל רָאג ןוֿפ ,,,גנַאל ןוֿפ תושעמ טלהעצרעֿפ

 ףרח ןיא ןעהעג רעדניק יד ןעװ .,טֿכַאנ רַאֿפ ןעדעי ,הירֿפ רעד ןיא ןעלעי י
 םער רַאֿפ טּונימ ַא ךיז יז ןעלעטש { םייהַא ררח םער ןוֿפ ןעהעג נּוא . , ןיירא
 | כי , בא ל'שרדמה תיּב

 ,ןעטייווצ םּוצ לעגנוי ןייא טגָאז -- םעּברַא ַא טימ ןעסקאוועג רעֿבכעה --

 ,עטייווצ םָאר לעגנוי ןייא םרעֿפטנע םעּברַא ַא טימ ןעסקאוועג רעֿבעה ,אי --

 ,ןעּברָאטשעג ןענעז ןעדוי עטלַא יד , ןערָאװעג ןעדוי עטלַא ןענעז רערניק יד |
 ,ןעגרָאמ:הירֿפ ןערעי ןיא ,רוד ןערעי ייּב נּוא , ןענַאטשעג ףיוא זיא רוד רעדנַא ַא נֹוא
 ,ררח םעד ןוֿפ ןעהעג גוא , רדח ןיא ןעהעג רעדניק ררח יד ןעוװ ,טֿכַאנ רַאֿפ ןעדעי
 : ןעטייווצ םּוצ טגָאז ס'נייא גוא ,ּבָא ל'שררמה תיּב סער רַאֿפ ךיז יז .ןעלעטׂש

 | , םעּברַא ַא טימ ןעסקאוועג רעֿבעו י |

 , בָא רבח ןייז םהיא טרעֿפטנע ,םעּברַא ַא טימ ןעסקַאװעג רעֿכעה ,אי -- 2

 יד ןיא רעטסנעֿפ יד ּוצ ויּב ןעקנוזעגנייא טתעטש ל"שרהמ םה תיֵּב סָאד נוא }
 =רדח יד יסָאװ טֿכַאנ רַאֿפ ןערעי גּוא ןעג-ָאמ:הירֿפ ןערעי םיוא ךיז .טרעה נּוא ,רֶרֲע
 תיִּב עטלַא םָאד זַא ,ךיז טכַאד סע גּוא , עגייווצ םּוצ סנייא ןערער ךעלעגנוג
 - ףעֿבעה ,ָאי : ךַאר םענעלַאֿפעגנײא ןעצרַאוװש ,ןעטלַא ןייז טימ .ּוצ טלעקָאש ל'שררמה
 . םעּברַא ַא טימ ןעסקַאווַצ

 יר סָאװ טֿכרָאהעג םױא ל'שרדמה תיב סָאד ךָאנ טָאה | רעהורֿפ טֿבַאנ ַא ==
 . ןעטלַא ןייז טימ ייז ךָאנ בוא ,ןעטייווצ = םוצ .םנייא רעדעג ןעבָאה ךעלעגנוי:ררק
 | . טלעקָאשעג ּבָא ךַאי
 | . ןעוָאלבעג 5 יב .טָאה טניוו ַא | :

 . מָאה ,ןעקעוו םלוע םער ןעגנַאנעג תוצח ז וצ זא שמש רער ו ןעוו -- גָאט רַאֿפ
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 .: = י+ וי יי טא יי

 ט- 2655 דעי נאע טי*
 דוד א יי יא יי א יא

 טי עי

 לירעטסנעֿפ ם'שררמה תיּב םעד ןוֿפ רימּת טגנירד סָאװ להַארטש רעד זא טקרעמעּב רע
 םער ןיא גיֹוא סָאד זַא ,םהיא ךיז טָאה טַֿאדעג גּוא ,  ןעשָאלעג סיֹוא זיא -- סיֹורַא
 .א ןערָאװעג ןעֿכָאטשעגסױא זיא לעטרעטש ןוֿפ ןערעטש ןעצרַאװש

 .ןעֿפורעג שמש רער טָאה --- ! תֹוצח ּוצ ןעדּוי ---
 ןעפַאט ּוצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה גוא -- ןעמיקעג ןעמַאז ּוצ ךיז זיא םלוע רעד

 ,א ל'שררמה תיּב ןוֿפ ?עריהט סָאד רנעה יד טימ
 עטלַא סָאד ,, ןעהעזרער ייז ןעּבָאה ןנז רעד ןּוֿפ ןעלהַארמש עטשרע יד ייּב

 בלַאה ַא --- רנעװ ענעלַאֿפעגניא עצרַאװש רעיֿפ יד ףיֹוא טגיל לעֿבכער עטלױֿפרעֿפ
 , טערּב טלױֿפרעֿפ ַא ףיֹוא ךיז טרעגלַאװ ל'םייח ץֵע ַא טימ על'הרוּה רפס

 , ןעשָאלעגסיוא זיא ןערעטש .ןיא גיֹוא םָאד , לעּפמעל םָאר
 | ,, םרהיֿפ ּוצ "טלקמ ריע} סָאר
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 ג א שש א

 . ְךייַס ןעֶדְמעֶרְפ ַא ייֵּב

 ףיוא ; ףָאלש םּוצ טניוועגנייא יװ לימש זיא ליטדעטש ןיא , ןעסע ן'כָאנ תּבׁש
 ףעלנעגַארק עסייוו עגיד'תּבש ןיא ןעלעזעג רעריינש ןעצמטיז ןעריהט יד רַאֿפ קנעּב יד
 . ןוהמעגנָא ןעריצַאּפש סָאװ , ךילדיימ:טסניד יד ּוצ ןעניוא יד טימ ןעקניוװ גּוא
 סַאנ רעד רעביא ,ץרא:ךרד טימ ,ךעלדיילק עגיד'הּבש יד ןיא

 ןייז טימ ךיז טריצַאּפש ,ליטרעטש ןוֿפ בושה רעד , םיֹוּבנייװ לישנַא 'ר
 ןרעטיצ רָאה עסייוו יד ,רעסַאװ םּוצ םױרַא ,סַאג רעד רעּביא עלעדוי לעקינייא
 ,עטָאּפַאק עגיד תּבש ןייז ףיֹוא טגָארט לישנַא .'ר םָאװ ,לעֿביטיּפונש ןעטיור סעד ףיֹוא
 מֿכַאר ,טסורּב ןייז תיֹא ךז טגעװעּב סָאװ ,ררָאּב עגנַאל ,ערעטיש עסייוו יד גוא
 ,ןעזָאלּב קעװַא טשינ ךיור ַא טימ רהיא לָאז ןעמ זַא ,ןעטעּב םימחר טלָאװ יז יו ,ךיז

 רעּביא יװ רעמלע יד רעּביא ױזַא טשינ ,ךילעמַאּפ ןעגנַאנעג זיא לישנַא 'ר
 גירנעֿברָאהסױא ,ןעגיוּבעגנייא ּפָאק יעטלַא ןייז טָאה רע נּוא ,החּונט עגיד'תּבש יד
 , טלײצרעֿפ לעקינייא סָאד סָאװ

 ןעגיר'תּבש ַא ןיא ןּוהטעגנָא , ןַאמ רעגנוי רעֿבױה ַא ,עלערּוי לעקינייא סָאד
 גּוא , לירנעגַארק טסערפעג שיּתבה לעּב ַא ןיא לעוויטש עטסקַאװענּבָא . , קָאר-טינש
 םעד ּוצ טירט עגידנילייַא ענייז ןעסַאּפּוצ ּוצ טסײלֿפעג ךיז טָאה שנעמ רעגנוי רעד
 .עגיד'ֿבלעמַאּפ עליטש עניו גּוא ןָאט רעליטש ןייז . גנַאג ןעגיד'החונמ סנעדייז - .

 ,טֿבַאמעג סעּומש ןייז טסנערע רהעז ןעּבָאה דנעה יד טימ ןעננוגעוועּב |
 ףער נּוא -- ןעּבעגעג ּפָאק ן'טימ לעקָאש ַא רעהעג ךרור ַא טָאה לָאמליײהט

 , טקַאהעג רעביא סעוז טש םעד טָאה "תבש םוג,

 ,רעסַאװ םעד ּוצ ןע נּוקעגנָא רלַאּב , ליסעג סָאד ןעגנַאנעג ךרּוד ןענעז ייז
 | לימטרעטש םער רעטנוא טסילֿפ סָאװ

 זיא גערּב רעד ,ּבָארַא רעסַאװ ַא ּוצ ךיז זָאל רלעֿפ ןעטערטעגסיוא טיירּב ַא
 ַא ןהָא ןעגָאװ ַא .טגעלעּב טֿפַאנ ךעלטניט טימ , לעט ךילקעז טימ ,ןעקלעּב טימ
 נּוא עקנילרעּב עֿבױה ַא ,רעסַאװ ןיא ןעטנּוא ,רעסַאװ ם'ייב טרַאה , טהעטש דרעֿפ
 ,םזייוו סָאד ,ףױרַא ןעגָאװ םּוצ זיּב לעגעטש עגנַאל ַא ךיז שהיצ עקנילרעּב רעד ןוֿפ
 , ןערָאװעג טקַאהעגּבָא טעּברַא יד תּבש רובּכל זיא ןעטֿפעג זַא/

 רעסַאװ ןיא ןעקוק נּוא גערּב םיייּב ןעסע ץ'ָֿאנ גיד'החּונמ ךיז ןעריצַאּפש ןערּוי
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 42 ךייט ןערמערפ ַצ ייג :
 יה יא 0: אב

 ןערעױּפ ןעהעטש עקדָאל ַא ףיוא טרָאד , םיּתּכ ילעב עניהגר ןוֿפ ענימ ַא טימ .,ןיירא
 ןיא , טעריילקעג גיד'תּבש רעּבײװ ןעהעג םע רלַאּב , רעסַאװ ןוֿפ רמַאז ןעהיצ גּוא

 טנָאלש לוק גידנענַײװ רהיא נּוא ,םעּפע טלײצרעֿפ - ענייא ., ךילגנירעיוא ,ענע ערלָאג
 ןעִיויואו רעסַאװ ם'ייּב טרַאה ןעטניה , ןייװעג הנּותח ַא יװ , ןעטייוורעד ןוֿפ ּבָא
 , רעסַאװ ןיא םּוה יד עטייווצ סָאד סנייא ןעֿפרַאװ נּוא --  םודַא ךילגנוי רדח

 גערּב םייּב עקלעּב ַא ףיוא ערייּב ךיז ןעּבָאה לעקינייא ןייז ןיא לי 'ר
 | , טצעזעג

 ןייז גידרעֿביז רעסַאװ סָאד ,תּבש ןוֿפ החונמ יד טהורעג טָאה םּורַא נוא םורַא

 גיד'החונט ךיז טָאה , גערּב ןעטייז ערייּב ןיא טסַאֿפעגנײא ,םַאר ןעטיירּב ןייז ןיא
 ןֿפױא ןעוועג זיא ליטש . ןֿבש ןייז , גערּב ןעטזָארגעּב םער טלעציקעג גּוא טגיוועג
 ., טרהירעג טשינ ןעגערּב יד ןוֿפ ךיז ןעּבָאה סעקרָאל יר נּוא סעקנילרעּב יד ,רעסַאװ
 יד ןיא טֿבײל ךיז טָאה לַאװ ןייא , גיד'החּונמב טגיוועג ךיז טָאה רעסַאװ סָאד נּוא
 ןייק תּבש ןיא רָאט ןעמ זַא , ןעסיוו ןעטלָאװ יז יװ ױזַא , ןעשַאועג ןיירא .עטייווצ
 ; רעשירװי ַא יװ ןעהעזעגסױא טָאה רעסַאװ סָאד גוא ,ןעֿבַאמ טםשינ הסג העיסּכ
 ֿכַאמ ,ןעסע ןֿבָאנ תּבש ,ךָאװ עצנַאג ַא םעוװערָאהרעֿפ , תיּב לעּב רעגיררעסַאװ
 "וצנייא גיז'התּונטּב ,תּבש רֹוּבּבל ,גערּב םער טלעציק , לירעטֿעלעג ַא ךיז רע
 / יא ןעֿבָאלש

 טליײצרעֿפ רעטייוו טָאה ןַאמ רעגנוי רעד נּוא
 ועֿפ ןּוֿפ ןערוי ,ןעוועג סָאד זיִא ,ערייז , קירוצ -הָאי ןהעצטֿבַא רַאֿפ --- 4

 ,ןערהָאֿפעגּבָארַא ַא לארשי:ץרא ןייק ןענעז ןעימַאקַאװדַא , םירוטקָאד , ןעײטרַאּפ ענעדיש
 ןעטניה ןענעז ייז יװ ױזַא נּוא ,רעבילהומ לאומש 'ר ןעוועג דיוא זיא יז רעטנּוא
 סָאר רהיא ןיא ןעּבָארגעגניא ,טעינקעג ררע יד ףיוא יז ןעּבָאה ,ןעמוקעג בא
 ,רלעֿפ ץֿפױא ,ןענייוו ּוצ ןעבױֹוהעגנָא ןעּבָאד נּוא , טשוקעג ביומש והיא , טֿבױעג
 ףרע ליא עטשרע יד , טנעװַאדעג החנמ רלעֿפ ןֿפױא יז ןעּכָאה ךָאנרעי זד גּוא
 ,"טערנירגעג עינָאלָאק עטשרע יד נוא ,טֿפױקעג

 טקוק גוא פָאק ן'טימ טלעקָאש גוא .רעטלַא רער ךיז טרעדנוָאװ ---ַאװ ַא --
 ; ןײרַא רעסַאװ ןיא

 זיא םייוו ץנַאנ טרָאד ,שמּוח ןיא טהעטש סָאװ "ןויצ , - , ןויצ רעזנוא ,"ןויצ,
 ןיא מהעטש סָאװ , לארשי י נַּב יד ,טנהָאװעג ןעדוי ןעּבָאה טרָאד , דנַאל ַא ,סע
 "נענעמ טימ ,ןעטָאשעּב ךעלרענייטש טימ , קעװַא געו ַא ךיז טהעג טָא ,שמוח
 יד ,רבק ַא טהעטש טָא "םהל תיּב ןיק געװ רעד יא סָאד , טצעזעּב רעמייּב
 םע טָאה ּוניִבָא גקעי ,שמוח ןיא טהעטש סָאװ ,"לחר רנק, ,רבק ס'לחר עמַאמ
 טָא גּוא ,,,דנעה ס'ּוניבָא בקעי ,טנעלעג ןייטש םער ןעבָאה רנעה ענייז ,טֿכַאמעג
 תח- ינֹּב יד ןוֿפ טָאה םהרבא סָאװ ליה ַא ףױא ליה ַא "הלּפכמה תרעמ, יד ןיא
 טרָאד , רעלָאט טרעדנּוה רעיֿפ רַעֿפ , שמּוח ןיא טרעטש סע יװ ױזַא , טֿפױקעגּבָא
 } עגילייה יד , תוהמא יד טימ ,ןעּבָארנעּב תובא ערעזנוא בקעי קחצי ,םהרבא טניל
 ,.. ןיהַא רענייּב עטלַא יד ךיז ןעמ טגָארט יו , יֹוא יוא;

 גּוא --- רעטלַא רעד טצֿכערק שמוח ןיא טהעטש סָאװ ,ןויצ רעזנוא , ןויצ --
 2 | , ןײרַא רעסַאװ ןיא טקּוק
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 : רעסַאוװ רעזנוא -,,סיוא; טַווװז יֹוזַא רעסַאװ סָאד ךיז !טסיג .טָא|
 טפַאנ רַאֿפ ., םייהַא רדח ןוֿפ רעהירֿפ טזָאל יּבררעד ... בעלעמיוז ,םייוו לעגני 2

 ןעמ  ,ףױרַא ךיז טּפַאח רע ,עקרול ַא טהעטש טא ,ּבָארַא רעסַאװ םּוצ ךיז זָאל" ןעמ
 רע שהעג םָא --- טסעק טסע רע ,רע זיא ןַאמ רעגנוי א ךָאנרער ,,,יבָא יז טפיטש
 ןעלַאֿפ רעטעלּב יד ,גירעיורט ױזַא זייי ץלַא םייצ ןעשעי ,ןעריצַאּפש גערּב םייּב
 ; רעזייּבעג ַא טימ- טֿפױל רעסַאװ סַאד ,,, סָאנ זיא- גער רעד .,ּבָארַא רעמייּב יד ןוֿפ
 ,תילבת ַא ןעגעוו טרהעלק רע , -- גערּב םייּב טהעג רע ,ךילקערש רעטנוא טמהּורּב
 ַא + טֿפױל םייוו טרָאד נוא ,., גערּבי ן'ֿפיוא.וצ; טּפַאלק רעסַאװ סםָאד ... הסנרּפ ףיֹוא
 /  ..קעװַא טייוו טמיווש , ,לֵאװ
 ןהעצטכַא לע ;קיניא סָאד . רעטייוו טלײצרעֿפ . ,לרעי יד ןעוועג זיא א טרָאה -- :

 רעזנּוא טָאה רהָאי טרעדנוה ןהעצטֿכַא ,טעּברַאעּב טשינ יז ןעמ טָאה רהָאי טרעדנ
 ,א תולג ןיא רעדניק ערהיא ףיֹוא , טרַאװעג ךעלרעדניק ערהיא ףױא רע מוט
 .טָאה ז ,ררע רהיא ןעטעּברַאעּב ,ןעמענ ּוצ טלָאװעג יז ןעּבָאה רעקלעֿפ ערעדנַא
 טָאה טסיוו ..,ןעּבעג טלָאװעג טשינ ערמערֿפ רַאֿפ טל רהיא ,ןעטכּורֿפ ערהיא
 ןענעז סע .גוא ,,, ןעמוק . קירוצ רהיא ּוצ ןעלעוו רעדניק ערהיא זיּב ןייז טלָאװעג יז
 עג ערעייז ןוֿפ םייווש םעד טימ . גּוא ; ןעמוקעג קירוצ רעדניק ערהיא רהיא ּוצֹי
 ,טֿכַאמעג םַאנ דרע יד יז ןעּבָאה רעצרעה ערעייז ןוֿפ טּולְּב םעד טימ נּוא ,רעטֿביז
 רערירּב ערעזנּוא = ,ןויצ ןיא ןיוש רימ ןעבָאה רעֿפרג עד גיצנאווצ גוא ןייא טנייה גּוא
 ,.. טרָאד דרע יד ןיוש ןעמעּברַאעּבו
 , טֿכרָאה גּוא .טצמיז רעטלַא רעד נּוא ===

 ןעזיַארעז ןקַא ַא טימ רוי ַא טרָאד םהעטש 1 מָא , שמּוח ןיא טהעטש 'סָאװ ןויצ |
 ,שרקמה תיּב סָאר טהעטש םילשורי ןיא טרָאד נּוא -- ררע רהיא טעּברַאעּב .נּוא;|

 מימ ..,יברעמ לתוּכ יר ,ןעּבילּבעג רעיא דנַאװ ןייא ,ךָאנ טהעטש שדקמה תיּב רעזנוא
 ּוניּבא בקעי טָאה םהיא ףיֹוא סָאװ טרָא סָאד ,תיּבה רה רעד זיא ָאר םָא רעמייַב
 ןענעז ָאד ,,, ןעזיוועּב םהיא ּוצ ךיז טָאה טָאג נּוא ,שמּוח ןיא טהעטש סע יו יֹוזַא .טגיטבענעג
 לעיֿפ יֹוזַא ...ןעוועג לגר  חלוע ... ןעוועג בירקמ :תונּברק ןעּבָאה גּוא ןענַאטשע .ןערּוי;
 יד ןיא טרעװ ּבױטש ַאזַא ,ןעֿפַאז ענערישרעֿפ טימ ןעמּוק םייוו ץנַאג 6 ןערּוי
 טימ יזךיא העז טָא .ד גַאװ ןייא ךָאנ ,דנַאװ ַא טהעטש טָא גוא ,, .םילשורי ןוֿפ ןעסַאג;
 ,,, אּוה ךּורְּב שודקה ּוצ :טרָאד ןעטעּב נוא ןענייוו גּוא ןערוי .ןעהעטש םָא ,ןעגיוא יד

 | ...ןעמענ ּוצ טימ רבק ןיא דרע לארשי ץרא שטָאח ,,,יוא ,וא !. 
 ָאר ,ןיירא רעסַאװ ןיא .טקוק נוא ץטָאלק םעד ףיוא טצטיז רעטלַא רעד גּוא =

 2 . "עסַאװ ן'רעּביא ,טניל סָאװ קיִרּב ענרעצלָאה יד ךיז טהעז טרָאד , ךיז סע טסִיג;
 , הי שע ןקנאל ףרָאד םעד ןיא טרהיֿפ סָאװ געוו רעד קעװַא םייוו .ךיז זָאל טרָאד .גּוא
 --- להָאװ ןעסּפעש יד רהָאי סערעי טֿפױק רע יו טרָאד -- :ץירּפ ןעטלַא םעד ּו
 סע ,.סיור ַא ,למרעטש עצנַאג סָאד ןעמ טהעז געוו ן'ֿפיֹוא .טרהָאֿפ ןעמ זַא ,, טרָאד
 | .,,;רעסַאװ ןרעּביא רעּבירַא טקוק נּוא גרַאּב  ן'ֿפיוא טהעטש;

 , ןָאט ןעלימט םׁש ַא טימ רעטייוו טלַײצרעֿפ לעקינייא סָאד יװ טרעה רע נּוא |
 ערעזנוא ,רעטייוו יז טעוו ןעהִילּבֿפיוא :, ערַײז טסהעז , ררע עגילייה .רעזנוא ==- רָב
 - יי ,טולב נּוא סייווש רעייז טימ יז ןעטעּברַאעּב רעדּורּב
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 , רענייטש .יד.ףיוא טּפַאלק לַאװ א -- גערּב .ןֿפױא טקּוק רעטלַא רעד נּוא
 םייּב טרָאד ,,,יֹוזַא ךיז סע טסינ ןָא גירנעטש .ןוֿפ ,,. רעס ַאװ ס'ליטרעטש .םעד ||

 מימ זיא ףּוג סלעשיּבייק ,ןערָאװעג ןעקנורטרעֿפ לָאמסנעד לעשיבייל ןייז זיא בָא
 לעשיּבייל . רעסַאװ קיטש ַא ,ָאד זיא רבק ןייז , טשימעגסיוא ןערָאװעג : ;םַאװ םעָר
 ןֿפױא טּפַאלק סָאװ עלַאװח עדֶעי זַא ךיז טֿכַאד סע נּוא ,., עלַאװח ַא ,ןערָאװעג
 ,,;טייוו ,,, טייוו םרָאד .ןעמיווש םירבח ענייז טימ .לעשיּביײל ,., לעשיּבייל .ןיא גערּב
 מָא ,..לֹוק עגירגענייוו ם'לעשיבייל זַא ךיז טֿכַאד םע ,יֹזַא סע טמירּב לָאמלײהט
  קעװַא ןיוש םמיווש רֶע נּוָא טסּורג לעשיּבייל ,גערּב ן'ֿפױא טלַאֿפ יז .לַאװ ַא טּפַאלק
 א סע שוײר טרָאד ,.,םייוו

 טעמעלֿפ ַא טנערּכ םע -- - לעק לינייא םעד ףיוא קילּב ַא טֿפרַאװ רעטלַא רעד = |
 =רעֿפ רע נּוא ,.. טרעטיצ לוק ןייז ,םהיא ןיא טּפַאלק ץרַאה סָאד -- ןעגיוא ענייז ןיִא
 ;ןעמּוקעג קירוצ המחלמ יד ןוֿפ טשרע טלָאװ סָאװ דלעה רעגנוי ַא יו ליטש לייב

 ךיז ןערעה סע --- רערירּב ערעזנּוא ןעהעטש ןויצ ןיא טרָאד רע זרלעֿפ יר ףיוא
 , ןעגנַאזעג ערעזנוא ןיֹוׁש

 רעד טנערֿפ ? םּורַא ָאד יו עכלאזא רעדלעֿפ יד טרָאד םיוא ןעהעז יו גּוא --
 א ? תֹואּובּת ענעגייא יד , רעטלַא

 טרער ,רערלעֿפ ערעזנוא ,לעקיגײא סָאד רעּביא ט'רזח ,םּורא ָאד טָא יװ --
 - סָאװ ןעגנַאז יד ,רערלעֿפ יד רערירּב ערעונוא ןעטעּברַאעּב טרָאד ,ץטיה טימ רע
 מעּברא רעיז -- טעּברַאעּב ןערוי ןעּבָאה ןעסקּואועג יד , רעזערג יד --- ןעסקַאװ
 ,., תֹואּובּת ערעייז

 ,רנָאל ןיא טסילֿפ ָאװ ,ָאד ןעטניה ךיוא זיא ךיז טֿכַאד ךייט ַא נּוא --
 3 רע טסייה יו

 סָאװ ןררי ןעּבעיל ןרעזנוא ןררי ןרעזנּוא רימ ןעּבָאה ןעטניה ,ךייט ַא --
 םעּברַאעּב ררֶע יד ןעדוי ןעּבָאה ןעגערּב ענייז ייּב ,..טרָאד , רנאל ןעטימ ןיא טסילֿפ
 | ,, םייוו ךיז טסילֿפ סע יװ ,רעסַאװ ןייז ןיא טקוקעג גּוא

 ,., ָאד רעסַאװ רעזנּוא יו יֹוזַא טייוו ךיז טסילֿפ סע יװ --
 ,רעסַאװ רעייז ,סע זיא רטערֿפ ,לעקינײא סָאד טרער , רעסַאװ רעזנּוא --- |

 .רעזנוא רימ ןעּבָאה לארשי ץרא ןיא טייוו , ןעטניה -- ןענירע ;ג טולּב שירוי טאה ָאד
 , ךָאנרעד ןעקנעּב רימ ,טרָא

 ּפָאק ן'טימ טלעקָאש נּוא רעטלַא רעד טמהירּב ,לארשי  ץרא  ןיא טייוו ---
 , טיײװ טקּוק נוא

 םָאד ךיז טז , גערּב םייּב , ליטרעטש םעד טגָאז , רעטייוו לעסיּבַא טרָאד
 ךיז ןעזייוו סע . 'ןעק עקניזעגנייא דרע רעד ןיא זיא לעמיוצ סָאד ,םױרַא "ןמלע תיּב
 ןעטימ גּוא ,  גרַאּב ץֿפֹוא ןעהעטש סָאװ רעמייּב - עגינייא םימ תובצמ  עגינייא רָאנ
 ןיֿכָאנ טָא גּוא .ןע בָארגעּב טרָאד טגיל יּבר רעגילייה רעד , להוא ןּוֿפ ךַאד רעד
 רעסַאװ סָאד יװ ּוצ םּומש ךיז טקוק נּוא , סיֹורַא הבצמ ץטיּפש ַא ךיז טזייוו להֹוא
 "עגנייא טרָא לעקיטש ַא זיא רבק םעד ייּב טרָאד ,הבצמ ם'רעטָאֿפ םעד --- טניר
 4 טײרגעגנָא רבק סרעטָאֿפ םייַּב , ךיז רַאֿפ ןיוש רק ַא , טמיוצ

 , קעווא טלייה רעסַאװ סָאד .,טייוו קילּב ַא טֿפרַאװ רעטלַא רעד
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 ןייז ,.;גירנעטש , ןעּבָארגעגניא דרע יד ןיא ;!ןעגיל רע' טעװ גערּב םייּב ָאד
 רעסַאװ סָאד נּוא , ןבש רעמיטש ַא ,.רעסַאװ םּוצ ךיז ןעקּוק ּוצ ,ןהעטש טעװ הבצמ
 ... ןעמיווש קעווא דימּת ,טייוו טעוו

 טסיּב ּוד , טרָא ןוֿפ ךז גידנעּבייהרעד רעטלַא רעד טגָאז , דניק ןיימ ---
 ּוצ , דניק ןיימ ךיא ..,ןעהעז ןעגיֹוא ענעגייא עניר טימ ץלַא ךָאנ טסנעק , גנוי

 ןעזָאל ןעגינעּב רּונ ןעזומ ךיז , ןעלַאֿפרעֿפ ,,, רימ ּוצ רבק סָאד טקניוו סע , ןיוש טלַא |
 ,., תוליחמ לּוגלג טימ |
 ,טֿבענק תולג ,ןעלַאֿפ רריא טעװ רּבדמ רעד נוא ,תומשנ עטיױט ,עטלַא --- |
 רעטנּוא רעגנּי רעד טמהויב ,ןעממּוק לארשי ץרא ןייק םעװ רוד רעגנוי רעד |

 3 ךיז ראֿפ

 ; ןעוועג םיֿכסמ טלָאװ רע יװ --- טלעקָאשעג ּוצ ּפָאק ן'טימ טָאה רעטלַא רעד
 | | - ?א יֹזַא רניק ןיימ ,ױזַא
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 47 ליטדעטש א ןיא קי ַא

 לאגער, ראל רב דלא ללא למשל אש. לח. ' לא שזה 7 עה. ראטשלאש? עזרא הלל רעדל לשיללשעללא על רשימה רב עדן לה לקרוא" רעסעסיע מא

 ,ליִטְרעֶטְׁשַא ןיִא תֶּבַׁש ַא
 "ע"א א ישר רש"רש רשע"

1 

 ,םּוקְנייֵרַא תֶּבִׁש רעֶד

 םער רעטנוא זיא סםָאװ ל'ריסַאו םעד ןיא טקיטעג ןיוש ךיז טָאה ןנּוז יד ==
 , ןָא טמּוק תּבש רעד --- ליטרעטש ן'ֿפױא טקוקעג גידנעגנעּב טָאה נּוא . לימדעמש
 :עג םייהא רעסַאװ ןוֿפ רעקנילֿפ ךיז ןעּבָאה תולנע לעּב ,ןעגנוי , . ,קעװַא טהעג יז
 ענעשַאועגּבָא ,טֿבַאמרעֿפ ןױש עלַא ןענעז קרַאמ יא רעּבלעװעג יד ,טלייה
 ?לּוש ןעלָאמש םעד ןיא קרַאמ ן'רעּביא ךיז ןעזָאל סעטָאּפַאק עגיד'תּבש טימ ןערּוי
 טימ רעריײנש ַא רּויַא טהעמש ּבלעװעג םרעקנעשנייוו רזוע 'ר רַאֿפ ,ןײרַא ליסעג
 --  ןיירַא ריהט ןיא טּפַאלק רע נּוא ,םירָא םעד רעטנּוא םיּפע טלַאה ,דרָאּב עלעגַָא
 יר ,ײמעּפש ןיוש זיא סע, -- :לֹוק ַא ךיז טרעה גינייוועניא ןּוֿפ ,"רזוע 'ר טנעֿפע,
 ןעמּורּב לייהט ,רעדיינש ןעלעג םעד ףיֹוא ּפָאק ן'טימ ןעלקָאש ןערוי עגידנעהעגייּברעֿפ
 ,ךיז טמעשרעֿפ רעריינש רעד גּוא ! ןעֿפױק רעהירֿפ טנעקעג טשינ --- : ךיז גירנעלייה
 ! ןיֹוש טנעֿפע ּונ -- : ריהמ ןיא רעקרַאמש טּפַאלק

 ענעֿפָא יד קרַאמ קע ןיא םױרַא ךיז םזייוו רעּבלעװעג עטֿכַאמרעֿפ יד ןעשיווצ
 ?רַאה ַא ךיז טרעה סע ןענאוו ןוֿפ ,קנעש ענעֿפָא יד טייז עטייווצ רעד ןוֿפ קיײהטּפַא
 :ענוצ יד רַאֿפ טמעשרעֿפ סיּפע ןערעוו רעּבלעװעג ענעֿפָא יר גּוא ,ןעלעיּפש עינָאמ
 ,ןעבעל גידנעֿבָאװרעד רעייז ןיא יז ןענעז ןעדלעה ,ךעלמערק עשירוי עטֿבַאמ

 טֿפּול רעד נּוא ,ּביומטש םעד טּבױהרעד נּוא לעטניוװ טֿכײל ַא טוָאלּב קרַאמ ןיא
 םילּפ לעקיטש א עטַאלַאש ןוֿפ טַאלּב רענעטערטענסיוא ,רענירג ַא ךרוד טהולֿפ
 ןעסע נּוא ןהעטש ןעגעיצ עגינייא ;  ןייו לישעלֿפ םלעקיװעגנייַא ןייא ןוֿפ ., רעיּפַאּפ
 ןיא ןעֶנּורּב רעֶד ייּב ."ןעלעטש, יד ןוֿפ סגירג ענעּבילּבעגרעּביא סָאד קַאמשעג
 ירעד רע בוא ,רעסַאװ ןעמענ סעױג רּוא םיױג רָאּפַא ןעהעטש קרַאמ ןעטימ
 יו ֹוזַא םיּפע , "טֿבענק, ןוֿפ קֹורדנייַא םעד ,ךיּבענ יז ןעֿכַאמ ןעהעזסיֹוא גידנעֿבָאװ
 טשינ ,םיױג :ןעסירעגּבארַא סעקסַאמ יד רעטֿבױעג ערעייז ןוֿפ םיצולּפ טלָאװ ןעמ
 | ., ,!יניס גרַאּב ן'ֿפױא ןענַאמשעג

 יד םיֹורַא ןענייש ךעלזייה "עגידנעקיּבםיערוּכ , ענרעצליה עצרַאװש יד ןוֿפ
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 , ןיירַא קרַאמ ןיא טייקגילייה עגידֿכילײרֿפ ַא סיּפע טימ ןעקּוק גוא טֿביל ענעדנוצעגנָא
 יװ םיוא ןעהעז רעטסנעֿפ עניד'תּבש עגיטֿביל יד טימ ךעלזייה עֶניִדְכְׁשֹוח'רעֿפ יד
 | ,,.םידגּב ענעסירּוצ ןיא הנוהח ַא ףיֹוא ןעמּוק סָאװ םינתּוחמ ,עמערָא

 , םַאנילהּוש רעד ן
 עטיירּב יד ןוֿפ ,להוש עשיטַארקָאטסירַא עֿכױה יד טהעטש םייז ןייא 8

 .רעטנּוא ידוד-הכל ס'נזח םעד ,סױרַא רעטֿפײלגנעה עגידנענערּב יד ןע קני רעטסנעֿפ
 טהעטש להוש רעד רעּבואנעגעג ,ליסעג ןיא טכעליה םיררושמ םקעז ןוֿפ ןעטלאהעג
 יד ךיז ןענייש רעטסנעֿפ עֶטּביֹוטשרעֿפ יד ןוֿפ ,שרדמה תיּב עשיתבח:לעב סָאד
 ן'רַאֿפ ךיז טמעשרעֿפ שרדמה:תיּב ןוֿפ ירוד-הכל, ס'טחֹוש םעד נּוא םיֹורַא ךעלטֿכיל
 ןערַאּפש םיחרֹוא ,םּורַא סעקינ'הרבח עסייוו ןעפימש שרדמה תיּב ןּופ ריהט ןיא ,לֹוק ס'ןזח
 , ןעמענ תּבש ףיֹוא ייז לָאז ןעמ זַא , רילמ רעד ּוצ ךיז

 עמּורֿפ יד , בר רעד טנהאוו שרדמה היּב ןוֿפ זיֹוה ןעּבלַאה ןעטייווצ םעד ןיא
 עגיר:תּבש עסייוו יד ןיא --- סֹורַא םביזעג גידועונצ ,גירתּבש רהיא טקעטש ןעצ'יבר

 | ,תּבש םּוג !ןָא סַאג יד טיּפע טגָאז --- ּביוה |
 טרַאװ ןעמ רָאג , ןעוועג תּבש לּבקמ ןיוש ןעמ טָאה ךעלּביטש-םידיסח יד ןיא

 ד ןיא םלוָ רעגנוי רעד טריצַאּפש לייוורעד ,ןערעוו טעפש םּוג טעװ סע זיִּב בירעמ טיט
 על 'תואֿפ עניר יד ;סַאג יד ןיא ךעלעטרַאג ענערייז יד ןיא ךעלעקטָאּפַאק ענעסעלטַא
 רעד ּוצ ךיז ןעּבייר נּוא ,ּוצ רעטנהענ ץלַא ךיז ןעקּור נּוא ,ןעקַאּב יד ףיוא ןערעטיצ
 רענעסַאלעג ,רעֿבילעמַאּפ .ןיוש ייז רעטנּוא ןעהעג סָאװ "םירוחּב-ןהח, לערער םעמייווצ
 ןלַ ךיז ןעקּור םירּוחּבןתח יד נּוא ,יםירּוחּב-וירּפ, יד ףיֹוא תולדג טימ ןעקּוק נּוא
 , רעֿבעלעמַאּפ ךָאנ ןעהעג סָאװ ,ךילטייל עגנוי הרבח רעד ּוצ ּוצ ןךיז ןעּבייר נּוא רעטנהעג
 :רעד נוא ךעלמיירטש ןיוש ןעגָארמ ךילטייל:עגנוי יד , ייז רעטנוא רענעסַאלעג ךָאנ
 טימ ,ךיױה רעד ןוֿפ יז ףיוא םיפע ןעקוק נוא יםירּוחּב:ןהח, יד ןּוֿפ ךיז ןרעטייוו
 , ןעדּוי עצנַאג ןייק טשינ ךָאנ : תונמחר

 טימ ךעלדיימ / עגנוי | :עֿפילטע טשרעוצ ןעהעג ,ליסעג טייז ןעמייווצ ןיֿפױא
 ,ךעלֿבוטרַאֿפ עסייוו נּוא ֿפעצ עגיד'תּבש עצרַאװש ,ריָמיִנֹּפ ענעשַאועגּבָא עמיור
 :הלב , לערער םעד ּוצ ךיז רעטנּוא ץלַא ךיז ןעקוק גוא ןעֿפױל ןעסַאלעג ןעהעג יז
 ןעהעג סָאװ ,ךעלּביײװ לעדער םעד ּוצ ןעּביירּוצ םלַא ךיז ןעליוו עֿכלעװ ,"ךעלדיימ
 , ןעלטייש עֿפעיט ןעגָארט עטצעל יד ,רענעסַאלעג ךָאנ ,רעלָאװאֿפ ךָאנ ייז רעטנוא
 טימ ןעקּוק נּוא ךיוה רעד ןיא ןעסיררעֿפ פעק יד ןעטלַאה ייז ,ןעקַארֿפָאלש עיינ טימ
 עלַא ךיז ןעלעטש נּוא ייז רַאֿפ םיואראֿפ ןעהעג סָאװ ךעלריימ:הלכ יד ףיוא תולדג
 ... םיֿפֵע ףיוא גידנעטרַאװ יו ּבָא לָאמ

 ךיז טזָאל רע גוא ןייא ליטדעטש סָאד ןיוש טליה ןעטָאש רעלעקניט ַא נּוא |
 ,טפעלש לייהט ךָאנ םייה א שרדמה תיּב ןוֿפ ,להוש ןוֿפ ןעהעג ןעדוי גוא ,טייוו קעװַא
 | ,גיר'תּבש ,גיהור ,םייהא ךיז ןעהעג ייז גוא , טימ חרוא א ךיז

 א א
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 , טְכאַנ ּוצ גיִמייֵרְפ

 :רעֿפ ןענעז רעּבלעװעג יד . טיטרעטש םעד רעּביא טֿבײל טבעווש מֿכַאנ יד
 רעד ףױא טײקגיטֿביל עגיד'תבש סָאד ךיז טסיג רעטסנעֿפ ענעֿפָא יד ןוֿפ גוא , טֿכַאמ
 ןעהעז נּוא ּבָארַא ןערעטש עגיצרעהטּוג יד ןעלקניֿפ לעמיה ןוֿפ ,ןעּביֹוא ןּופ ,סױרַא סַאג
 טֿכייל ַא ,ןערָאװעג ןערניצעגנָא לעמיה ןיא תבש דוככל ךיוא ןענעז סָאװ טֿביל יו םיוא
 ?רעֿפ לָאמליײהט ,דנַאװ רעד ןָא ךיז טּכַאלק רליש עגידנעגנעה ַא  נוא טזָאלּב עלעטניוװ
 רעיֿפ יר ןוֿפ נּוא , תיּבהילעּב ַא ןוֿפ ןוגנ תוריו םז רעליטש ַא ליסעג ןיא ךיז טעזדנָאלּב
 סיֹורג ַא ךיז טסיג סע ןענַאװ ןוֿפ ,קרצמ ןעטימ ןיא זיא סָאװ ,רעטסנעֿפ ענעֿפָא
 שער טימ ּבָא טגנילק גּוא ,"החמׂשו החּונמ , רעגידלַאװג ַא טקַאנק סױרַא טײקגיטֿכיל
 ןוֿפ טמּוק ןוגנ רער זַא ,טײק'תװע ןיז ןיא רלאּב טנעקרעד ןעמ ,סַאג רעד ןיא
 | ,ּבָארַא ׁשיִמ ןעשידיגנ ַא

 / ,רעטסנעֿפ יד ןיא ךילטֿפעל ענעדנוצעגנָא יד ,ליסעג ןיא טרעװ רעליטש גּוא
 טימ קָאר-ףָאלש ןעסייוו ַא ןיא .רּוי ַא ךיז טרעיצַאּפש לָאמלײהט ,ךיז ןעשעלרעֿפ
 - ףָאג ,לירגוגנ גירעיורמ ליטש ַא ןעגינעגרעֿפ תמחמ ,ךיז טמּורּב גּוא ,טירט עגיד'החונמּב
 ,, ױזַא טַאלג ,טשינ

 וּוא ריהמ רעד רַאֿפ ,טעקַאנ;ּבלַאה ,ןערּוי ןעצטיז ליסעג ןעשיבצק םעד ןיא
 מימ םעּבעגסױא ריהט רעד רַאֿפ ןיא רעזיה לייהמ רַגֿפ ; ךיז ןעשיווצ ןעסעומש
 טֿפָאלש גוא תולג ןיא הזה םלוע ךיז טָאה תיּבה לג עב רעשיטרעטש ַא גּוא דנַאװעגטעּב
 ץרַאװש רענייא םיּפע טהעטש ןעדָאל ַא רעטנוא ץעגרע ןיי יט רעד רַאֿפ ךיז
 רעצרַאװש רעד טהילֿפ ,ןעהעג טירט ךז םרעה סע ןעװ ,לָאמ םערעי נּוא ,ןּורטעגנָא
 עטעקַאנ גּוא ,,,לעֿפיטרַאֿפ סייוו ַא ךיז טזייוו טֿכַאנ רעד ןיא גוא ., ןײרַא זיוה ןיא ןעמָאש
 ,. ןעַֿאמּוצ ןעדָאל םעד טַאלג ,טשינ רָאנ ,ןָא ןעדָאל םייּב ןעטלַאה דנעה

 רעּביא ןעהעג ,ּבָארַא גּוא ףױרַא ןעדוי ףניֿפ ךיז ןעהערד ליסעג -רעטנוא ַ ןיא
 ןענעז םירמוש ,טֿכַאנ רעד ןּוֿפ טייקליטש רעד ןיא ןעּפַאלק טירט ערעײז גּוא סַאג רער
 םּורָאװ -- ןעדניצרעטנּוא טשינ ?יטרעטש סָאד הלילח לָאז ןעמ ןעטיה סָאװ , סָאד
 ןעדניצרעטנוא לימדעטש סָאד ןעליוו ןערעיופ עמערָא יד זַא :ןעגנַאנעגסיורַא זיא לוק ַא
 ו ,ןעבָאה טיּברַא ןעלָאז יז ידַּכ

 ליֿפיֿפ א  ןוֿ ףיײֿפ ַא ,טליּב דנּוה א ,רעגערג ַא ןוֿפ יירד ַא ךיז טרעה דלַאּב
 , ליטש רעטייוו םרעוו סע נּוא ,רענערג םעד טרעֿפנע

 , ףיולעג ַא ךָאנרעד , ירשעג א 7 טרעה םיצּולּפ
 ּועּבייװ עטעקַאנ ּבלַאה ,םױרַא ךעלזייה יד ןוֿפ םֿפױל ןעמ ,ךיז ןעקערשרעד ןירוי

 זיא טייז רעֿבלעװ ןוֿפ : ןירַא לעמיה ןיא ךיילג טקוק ןעמ לא רעדניק עטקקַאנ ּבלַאה
 | טיור רֶע
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 ,טשינ ןעמ טגנילק סָאװ רַאֿפ --
 ? ךיא סייוו ---
 , טשינ רָאג ךָאד טהעז ןעמ ?ּואוו --
 , ףרָאד ַא ןיא ץעגרע יַארו ַא ---

 ,לוק א ךיז טרעה סנעטייוורעד ןוֿפ
 ,טּפַאחענ ייז טָאה ןעמ --
  םַאג רעד ןיא טיירש גוא ,ןעֿפױל ּוצ ןָא סַאג רעד ןיא טמוק גנוי ַא-

 / !טכאחעג --
 ,ןעֿפױל עלַא ,ךוור לעריימ ַא טימ לעגנוי ַא ןעמ טרהיֿפ סַאג רער ךרוד גּוא

 טקוק גּוא ּוצ רעטנהענ טהעג גּוא ריהט רעד ןוֿפ ףיוא ךיז טּביה תיּבה לעּב רעדעי

 . . ןײרַא ןעגיוא יד ןיא ייז
 ? ןעדלעה יר ןענעז רעװ --
 ט'ירש רּוחֹּב רעװָאשעמָאט ן'טימ רעטֿכָאט ס'טחוש םעד ? טשינ טסייו ּוד --

 . 8נזי ַא
 ךיז טרעה . ךיז ןעקָארשרער ,וֿפט ,,.,ּפעק ערעייז ףיוא טֿכַאנ עזייב ַא --

 , ליסעג ןעשיבצק ןיא לוק רעשרעבייוו ַא

 ללא טע הל בע דא הל" שא -,עילמא-0 ר יח -,ילפנגע יו, "מא
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 גְנאַג-לֶהּוש רעֶד

 ךָאנ ,סענערּוי ענעשַאװעגּבָא טשינ ךָאנ ןעהעטש ןערעיוהט נּוא ריהט ראֿפ

 ,םעצינ דָאּפס עסייוו נוא סעלײשטַאֿפ ןיא טלעקיװעגנייֵא ךעלריימ עטמעקעגֿפיוא טשינ

 , ןעקוק גּוא

 םעד טגײלרעֿפ ןענָארט לייהט ,םייה א ןערוי ךיז ןעזָאל ליסעג:להוש םעד ןוֿפ

 ןענָארט לייהט ,םעטָאּפַאק יר רעטנּוא לייהט ; ;לעֿביט:זלַאה א יװ ,זלַאה ץ'רעּביא תילמ

 ם'ייּב יװ יוזַא ,עטָאּפַאק ענעסעלמַא יר ףיוא תילט םעד ד קנַארֿפ גּוא ײרֿפ רָאג

 ?סָאד םרַא ןעמעוו ,ןעֿבַאל יז ןעלָאז ּונ ןעֿבַאל גּוא םַאג ןיא ןעהעטש םיוג .ןענעװַאר

 רעד ןוֿפ ןּוהמעגנָא שרעדנַא טהעג עד ,רעּביײװ הרּוש ַא ךיז טהיצ ךָאנרעד |

 ענערעישרעֿפ ,רעריײנש-רעּבייװ ןעשיטרעטש םעד ןוֿפ םײּברַא ךעלקיטש , עטייווצ

 עלעזייר ,םױארוֿפ ענייא , םעקּפישט נּוא ךעלדנעּב ױזַא טַאלג גּוא ןעשָאלעּפַאק ענימ

 זיא רקיע רעד רָאנ ,ּפָאק ןיֿפױא טציּפעּב לירעּפ טימ דנַאּב-ןערעטש ַא גוא ,ע'תבג יד

 ןיא םלַאה רע ,עלעגנוי א ןהָאֿפ ַא גירנעגָארט יװ ,טהעג םיואריופ ,ןעהעג סָאר

 ,לעֿביט:זָאנ ַא ןיא טלעקיװעגנייַא ל'רֿפס א םיפע ךָאנ טימ רורס סעמַאמ יד דנַאה רעד

 םעד קעװַא טהערד יז ,רעּבײװ ערערנַא יד ףיוא טקּוק גּוא ןיילַא יז טהעג ךָאנרער
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 ףער ןיא ךיד ּבָאה ךיא ?טַאלג טסייה סע ,טשינ רָאג ,ךיז רַאֿפ םקוק נּוא ּפָאק
 .,,ררע

 ןיא לעּבײװ ַא יצ לעדיימ ַא טֿפױל םױארױֿפ .רעּבייו הרוש ַא ךָאנ ךיז טהיצ רלַאּב
 יז טגָארט ּפָאק ץֿפױא ,ן'טיה עסיורג - רעד ןיא -- ערנָאטער עיינ עגידרעטניוו ַא
 ענעריושעגב א יד םימ המהלמ ןעטלַאד עֿבלעװ ,,טָאלעּפַאק ןעסיורג ַא טימ לעטייש קיד ַא
 ןרעּביא ךיז ןעקור שָאלעּפַאק ן'טימ לעטייש סָאד ,ןערעטש ן'ֿפיױא ךיז ןעזייוו סָאװ רָאה
 םױרַא ץלַצ ךיז ןעזייוו לעטייש ןוֿפ רָאה יד ,לעּבײװ ַא רַאֿפ ןעֿכַאמ יז ןעליוו ּבָארַא ּפָאק
 ,רעּביײװ עֿכילטע ךָאנ ןעֿפױל רהיא ךָאנ ,ןעֿבַאמ לעדיימ ַא רַאֿפ קירוצ יז ןעליוו גּוא
 .עג:םירָא יד גוא ,ןעטניה ןוֿפ יז ןעֿבירק ,ןעֿפױלֿבַאנ טשינ ןענעק עטלַא לייהט
 .נעמָארניַא ,ךיוה ןעיירש גוא -עגניֿפ } טיט ןעזייוו ריהט דעד רַאֿפ ךעלדיימ עטיעקיוו
 '!הלכ יר | הלּכ יר זיא סָאד : ןירַא רעוא ןיא עטייווצ רעד ענייא גיד

 ללמקינפא?"יוששידממ עילאי =

 | ,ןעסע ןכָאנ
 , ףעלייל רעסיײװַא יו ןעגיוצעגרעּביא ליטדעטש םעד רעּביא ןענעז ןעלמיה יד

 ,טייוו ןוֿפ ןעטֿכַאנ גידנעזײרֿברוד ןעלמיה יד יװ ךיז טֿכַאד סע ,ןענעוועב ּוצ ךיז ענהָא
 ּוצ תּבש ליטרעטש ןיא ,ָאר ,טלעטשעגבָא ךיז ןעּבָאה ןיירַא טלעו רעד ןיא ץיגרע
 , בָארַא ליסעג ןעֿבילגנעל םעד ףיֹוא ןעלַאֿפ ןעלהַא-טש ערנעהילג יד א ...ןעטלַאה
 .עגסיוא רנוד ַא טגיל ּבלעװעג ַא ןוֿפ ליפערמ ַא ץיגרע ףיוא ,קעוו ַא טייוו ךיז םהיצ א

 םפָאח נּוא ףיוא ליומ סָאד לָאמ סערעי טנעֿפע רע נּוא 3 לַאמרעֿפ ןעגיוא -יר ,ןעגיו
 ,ןענעייל גּוא רנעה יד ןיא םירֿפס עּבָארג ןעטלַאה ,רעּבייװ ןעצמיז ןעריוהט יד רַאֿ : נילפ + ײ
 , פעט ןעמּולּב גּוא ןעגנַאהרָצֿפ עסייוו ךיז טזייוו סע ןענַאװ פ ,רעטסנעֿפ ַא ןיא ץיגרע
 רעריינש ןעצמיז זיֹוה ַא ַאֿפ קנַאּב ַא ףיוא ,דנַאה ןיא ךוּב ַא טלַאה גוא םױרַא לעריימ ַא טקיק
 ךעלטיה עשידוי גוא קער עצרוק טימ רענלעק עטלעטשעגֿפױא ןיא ןּוהמעגנָא ןעגנּוז
 עֿביט סָאד ,תיבה:לעּב ַא ךרּוד ךיז טריצַאפש לָאמלײהט ,ךילרעק ןעקַאנק נּוא
 פָאק ן'טימ לעקָאש ַא לָאמ ַא טיג רע ; ךעלעזייה יד טקוקעּב נּוא טניילרעפ ז זלַאה ן'ֿפוא
 קירּוצ ץטימ:ףָאלש רעסייוו ַא ךיז טזייוו סע ןענַאװ ןוֿפ ! תֹּבש םּוג : ןײרַא רעטסנעֿפ ַא ןיג
 ! תּבש טּוג --- : גירנעלקָאש

 , ןענעייל סעש'תיּביילעּב ,ןעפָאלש םיתּבה-ילעּב ,לימש זיא סַאג רעד ןוא
 דנַאה יד םוא לעֿכיט סָאד גָארט גּוא לְקיִמ ןיוש זיא ר ע יז רּונ ,דוי ַא ךיז םזייוו דלַאּב
 רעד --- עסנָאװ רעד רַאֿכ דנַאה ן'טימ ּביײרַא .לָאמ נ עלַא ךיז טעג גּוא ,ןעדניּבעג םּורַא
 גנולצולֿפ נּוא ,רעסַאװ םרעמע ייווצ גידנעגָארט ,ךרּוד טהעג עױג ַא , , ,רעשדלעֿפ
 ןעפעלש בוא ,רעּבײװ עגיטשרָאד , טעקַאנ .בלַאה ,ןערּוי ענעֿפָאלשרעֿפ ךיז ןעזייוו

 רעסַאװ טפעש רערעי נּוא ,רעזעלג ,ךעלגירק : ןעגָארט סָאװ רעדניק טימ ךיז טימ
 רעּבָא טקוק רעװ ,רעמע יד קעווא טכייר ,טיירש ,טלעש עג יד , רעמע יד ןוֿפ
 ,,+? רהיא ףיוא

 , םַאג ןיא ליטש טרעוו רעמייוו גוא
 4 ,עלָאװַאֿפ , טהעג יז , ןיילַא עלעדיימ ַא ךיז טריצַאּפש קרַאמ קע ןיא ןעטרָאד

 ,.. ןעטלַאהנייא טשינ ךיז ןעק גוא ! טעיינעּב עלעריילק ַא טימ תבש ןעגיטנייה ךיז יז טָאה
 טנוהסאויייאיויינווטפמעשאג
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 דיני עמ עי יראאטע ללא יראה "רירט "רו זיר "ראש הלל ללא ע"ב," א "ירא שרייב על: לרטפערירש ליבעראל עלה ללא

 . םָגעֶגיִנעֶגְרעֶּפ גיב

 | 2 ,םינוק עגיה' תּבש טימ לימערק גיד'תּבש ַא

 ןימ ַאזַא םיפע ךיז טֿכַאמ רע .לימערק גיר'תּבש ןייז ךיז טָאה קילעשרַאמ רעד |

 טיינש ,גנירמיצ םימ ןעצנַארעמָאּפ .ןעמַאזוצ טֿבָאק .ךָאנ ןֿפוא ןייז ךָאנ- , ערַאנָאמיל
 , , רעילאק עגיר'הגושמ ןימ ַא םיֿפע טָאה סָאר גּוא . ,ערָאז .גוא , ןירטיצ רָאּפַא ןײרַא
 ,לישעלֿפ ןוֿפ קערָאק ן'ֿפױא ןיא סָאװ טָארד יד ּבָארַא / טמהענ ןעמ זַא גוא

 ירא ּביֹוש ןיא ךיילג היל קערָאק רעד נּוא טַאמרַאה ַא ןוֿפ יװ ץטעז ַא סע

 םציהוצ סָאװ , םיוש רע גיטלַאװעג ַא דלַאּב ,םױרַא ךיור ַא טהעג לישעלֿפ םער ןוֿפ גּוא
 ,רעיוז טשינ ,םעט ןימ ַא םיפע טָאה רעסַאװ סָאד נּוא --- ןעקלַאּב ן'ֿפױא טצירפש גּוא ךיז

 טימ שיֿפ עגיטֿבענ יד ףיוא טעשזרוּב , גינייוועניא םיּפע טהערד .םע רָאנ , סיז טשינ

 | ,.טנעלָאשט ןעגיטנייה םעד

 ,ךילרעקיקַאנק .ענערעישרעֿפ תּבש ףיוא ןעֿפױקרע 8 .ּוצ טָאה םנייז .גייוו סָאד
 רהיא זא גּוא עגיה גוא עגיר'לארשי"ץרא ,עסַײװ גּוא עצרַאװש ,עגיטנַאק גוא עטַאלג

 םי םעד ןיא ןערעוװ ןעקנורטרעד ןעמ ןעק  ,בוטש: םקילעשרַאמ ן'רַאֿפ ךרּוד טהעג

 - ..;ריהט רעד רַאֿפ טגיל סָאװ קמכעלָאש

 טימ ,השעמ .ענעש ַא ןוֿפ תבש ןעּבָאה הָאנה ַא םיפע- רּוי ַא לי רעמָא |

 ם'רמש יֹזַא טַאלג רעדָא ,םינלג סקעז יר גּוא ,הּכלמ;:תּב רער גּוא ךלמ"וב בָא

 ץרַאװש ַא ןיא -- ,| קילעשרַאמ | טו ןירַא ןעמ טמּוק ןַאמָאר ןעטנַאסערעטניא טסֿכעה ַא

 םָאװ ,תוישעמ ע ענעׂש רערנּואו עלַא ןעגיל ךנַאװ רעד ףיוא טגנעה סָאװ עלעקֿפַאש

 . ןעטסילג רָאנ ןעק ץרַאה שירוי ַא
 טשינ חלילח ןעמ טֿפױקרעֿפ ַא ָאד , תּבש ןוֿפ :ראנ הסנרפ טָאה: לימערק סָאד נּוא

 תויתֹוא טימ לעואט רעגנַאל ןימ ַא טגנעה דנַאװ רעד .ףיוא . הלילח ,דלעג ןייק ראֿפ

 טמהעג ,ךעלֿבעל הרוש ַא קעװַא ךיז טהיצ ןעמָאנ ןעדעי רעטנוא ,ןעּבירשעגֿפױא
 ,רעיּפַאפ לעקיטש ַא טעבעל ַא ןיא ןעמ טקעטש --- רעסַאװ לישעלּפ ַא רענייא
 רע טמהעג ,יורמש ייװצ ןײרַא ןעמ םקעטש ךילרעק:קאנק דנַאה ַא רעװ טמהענ
 , לייהט ,ןיירַא יורטש ןייא רָאנ לעֿבעל ןיא ןעמ טקעטש ,ןעזעל םּוצ ךּוּב ַא םיּפֲע
 ךילע זטיווק יד ןעֿפױק ייז סָאװ - ,ךילעטיווק ינימ ענױזַא סיּפע םיז ןעלדנַאה רעטייוו
 םירּוחּב הבישי ,לשמל ,,עטנָאק ןייק טשינ ןעּבָאה סָאװ יד רעטייוו גוא , םױארָאֿפ
 לעריימ ַא רערָא ,ןֹוּבשמ א ןעלטרַאג יד רעּביא יז ןעזָאל ,רעסַאװ ןעקנירט ןעליוו
 יןעשַאמ ַא ,ןיֵא עלעֿפעלײײהט ַא .יז טנעל --ןעועל םוצ ןעמהענ ןַאמָארַא לי
 : , ךומרַאֿפ ַא רעדָא ,לעֿביט

 יה . ןעי לייב הנה יב :עמרָאג ןיא
 ערַאנָאמיל קילעשרַאמ םייּב גּוא -- -- ףָאלש ןימימ ןוהטרעֿפ יא םלוש רער ןעוו
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 82 ליטדעטש ַא ןיא תּבש ַא
 ,אסשי = = 9 פט יא טי לו 4 יא 4 י.י לא "לאה; "לא לע ראג הל לאו *  מה ,ההח הל ז"ל "ריש" טאש טאש; ישיר 2 דא," יו"ר "יד .שז וו ראשי לא פליער" ללמה לא טי יי יי

 ןעּפַאח גּוא ןעטרָאג ןיא ןעלייּב הנה ייּב הרבח עגנוי ןעמַאזוצ ךיז ןעּביױלק , ןעקנירט
 טא

 ךעּבעג ,ןערעה רעיֿפ גּוא ןעמאד רעיֿפ םיִוִא ,ךיז ןעלעטש רעמייּב רעיֿפ ןעשיווצ
 ןעצנאט םייּב זיא גהנמ רעד . .ןעגנוי רעריינש טימ = , ךילדיימטסניד עמעװערָאהרעֿפ
 סָאד טשטײדרעֿפ ןעמ רָאנ , דימת טדעּד ןעמ יו ױזַא שידוי טסָארּפ ןעדער ּוצ טשיג
 | | | , ןערער שירוי

 זָאנ רעד רעטנּוא םיּפע .טלעּפנָאּב גּוא ; זָארג םעד ףיֹוא טציז יז ןּוֿפ רענייא
 טימ ---- יז ןוֿפ רענייא ,רעהַא גּוא ןיהא ךיז טהערד םלוע רעד נּוא ,עלעדיל ןימ ַא
 : !טעוועליפ פשרעפ ַא נוא ,הָאַּפ ענערושע גֹּבָא ףעיט ַא טימ גוא גיוא טקַאהעגרעטנוא ַא
 | םלֹוע םעד טנערעל --- רענלָאק ןעטעילַאמהָארקעג

 ,ערנָאר , עֶנָאר זַא םָא , רנַאה ,יר רימ יז ןעּבעג עשּבָאד ןעלײרֿפ ---
 רעטַייװצ ַא םעװעדנַאמָאק טייז ַא ןיא ---
 גּוא שמש שרדמ ה:תיּב םעד .טּפַאח רע , רהָאוװעג םע טרעוו שיּביל 'ר ןִיַד רעד

 | , ןיירַא ןעטרָאג ןיא ךיז ןעזָאְל
 | , רעטנּוא רהיא טגנערּב טרָאטש יד , םירֿכוע ,םעק כייטלוה ==
 -י ,הטילּפ טכַאמ גוא םעציײלּפ יד ףיוא םיֿפ יד טּפַאח םליע רעד גּוא

 לשרארש"שש"שרשלשל שש 'פ

 וי

 גְראַּב ץְפיֹוא תָּבַׁש

 יד רעטנוא ,קַאמשעג ךיז טֿפָאלש ליטרעטש סָאד ,גרַאּב ן ֿפיוא זיא תּבׁש רעד גּוא
 ,ןעּבילקרעֿפ גרַאּב ןֿפױוא ךיז ןעּבָאה ךעלגנּוי רדח גוא ,תּבשו ןוֿפ חחּונמ יד --ךיטרַאֿפ סעמַאמ
 , לעטרעטש 8יױא ןעטסױֿפ יד ךרוד ןעקוק גּוא ןעגנּוי ןעהעטש גרַאּב ץטיפש םעד ףיוא
 רַב ,ןעֿפיטקײוּפש טימ "טרָא סָאר "םיֹוא ןעריּפש , סָאד ןעסייה םילגרמ
 נּוא ,ץ'רעדנַא ץ'ֿכָאנ סנַײא ,ץרעדנַא ץ'ֿכָאנ םנייא רעדניק עשירוי  ךיז ןעשטילג
 ןעהעג רעּבייװ ,לעװיטש .עגיד'תּבש יר טימ ,ךעלעקטָאּפַאק עגיד'תבש יד ןעּביירּוצ
 ?ףױרַא גרַאּב ן'ֿפױא ןעהַײרש ,ּבָא ךיז ןעלעטש גוא , גרַאּב ן'רַאֿפ , געוו ן'ֿפױא ןעריצַאּפש
 | ג ןערעה הרבה ? טסהעג ּוד , ּבָארַא טסהעג םייח ,עטעּפַאק עגיד תּבש יד םּוחנ
 | ?לעננא טיירש דלַאּב , ָאראגגרַאב ןרעדנַא ןיֿבָאנ סנייא רעטײװ ךיז ןישטילג נא
 | ,.. קעװַא טייוו ,הטילּפ ןעֿכַאמ הרבח נּוא !יּבר רעד ,טהעג יּבר רעה

 ךיז טזייוװ טָא ,קעװַא געוו רעד ךיז טהיצ , גראּב ןרעטנּוא טייוו טרָאד גוא = =
 ,לעימ רעסַאװ יד זיא טרָאד ; ךרוד ליטרעטש סָאד טלייהמ סע סָאװ לירעסַאװ סָאד
 רער ךָאנ טרָאד נוא ,ןעטייוורעד ןוֿפ שטַאּפ סע נוא ,רעסַאװ ןיא טּפַאלק רָאר סָאד
 יי ןעריצַאּפש געוו ץֿפױא טייוו םירּוחּב שרדמה תיִּב ןעהעג לעימ רעסאוו

' { 
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 פאקטאר לא לא ירא ריר ראדיא. רזי רע ל ראש "רומז "ראש ראל רעד רע שעל ראל ליה זה?" שש ר ר לאטא 4 לח טי א: ראש" עי

1 

 ,טאָנ ּוצ טרהעק סאוָו תַּבַׁש ליִיֲהְט רעֶד

 יד ןוֿפ ,ןשער ּוצ ןָא ןעּביֹוה ןעסַאג יד ןיא ,ףָאלש ןוֿפ ךיז::טּפיהרעד םלֹוע רעד
 קידנעשטיק ַא ךיז טרעה טָא ,ןערעה הרֹות לֹוק רעד ךיז טוָאל רעטסנעֿפ ענעֿפָא
 יקרּפ, ץיגרע טנָאז רּיַא ,ןעטַאמ םייַּב ךיז גירנערעהרעֿפ לעגנוי ַא ןוֿפ לוק
 נּוא ,שמּוח טנרעל דּוי רעטייווצ ַא יװ ךיז טרעה ּואוו ץיגרע ןוֿפ ,לוק ן'ֿפײא ,ךיוה
 ןוֿפ טמּוק רלַאּב .םילהה גירנעגָאז עמיטש ץֿכילּבייװ עגידנענייוו ַא ןּוֿפ םיּפע טַײלנעּב
 רערניק עגנערש ַא טרישרַאמ סַאג רעד ןיא ,ןעמיוװש ּוצ ןּוגנ:ארמג רעגירעיורט ַא ןָא ץעגרע
 רער ןעטנּוא ,ערַאמס רעד רַאֿפ ךּוטסַאּפ ַא יו .,רעֿפלעהעּב רעד סױארָאֿפ ,ךילרָאּפ ּוצ
 , ןענרעל ּוצ שמּוח יארו ַא ןָא טּביױה לעגנוי ַא ,,ןײרַא זיוה ַא ןיא דלַאּב ןעהעג יז } יּבר

 רַאֿפ ןעצמיז גיד'תּבש ןּוהמעגנָא רעּביײװ , ךעלמייה זיא סַאנ- להּוש רעד ןיא
 יד ןָא ךיז טּביֹוה סע יװ ,סַאג:להּוש קע ןיא - , ךיז ןעשיווצ ןעסעומש גוא ריהט רעד
 ,רענייטש טימ ןעסיש ,םיצקש טימ המחלמ ךעלגנּוי עשירוי ןעטלַאה ,םַאג:רעטסוש
 ,..!טגָאי ֹג ַא :ואו טשינ ןיײלַא ןעסייוו ןעֿפױל ןעדוי ,םרעוו ףיולעג ַא

 ן'רַאֿפ טנייה טגָאז חלושמ רעזמָאל רעטמהירעּב רעד , לוֿפ זיא שררמה-תיּב סָאד
 ןעגידנענייװ ַא טימ ,רעטסנעֿפ ענעֿפָא יד ןוֿפ ךז טרעה לֹוק ןייז נּוא ,םלֹוע
 ערעטלע ,ןעצטיווש נוא טשטעווקעג ןעמַאוצ טהעטש םלוע רעד נוא "! י ת וּב ר,
 ךיוא ןעליוו = , ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא ןערעיוא יד ןענייּב רעטסנעֿפ יד ףיֹוא רעּבײװ
 | | , ןערעה טרָאװ ַא

 םימ ןעניגנעּב ךיז ןעזָאל להוש עשיטַארקָאטסירַא רעד ןופ םיתּב .ילעּב יד
 - ,,החנמ ןעטלַאק ןעסיולּב ַא

 -  רעּבײװ רּונ ןעמ+ טהעז סַאג רעד ןיא
 ןיא ,ןעפערמ עמורק ףױא ,ףיוה ַא ןיא ץיגרע ,סָאג:להּוש עּבלעז רער ןיא

 , ןעּבילקעגנעמַאזוצ ךילטייל עגנוי  רָאּפַא ךיז ןעבָאה ,'ד לַע 'ר ,עלעּביטש ןיילק ַא
 ; ןעשינעבייצ נוא רעדליּב טימ ןעגנָאהעּב ןענעז לעּבימש םעניילק םעד ןיא דנעוו יד
 טייז ןייא ןוֿפ ,רעיפַאפ טור טימ טּבעלקעגסױא "ןויצ , ןעטימ ןיא "דוד-ןגמ , רעסיורג ַא
 ,סָאר סָאװ ,ךילעטניפ עניילק ןוֿפ טלעטשעגנעמַאװצ דניּב ס'ליצ רע ה טגנעה רוד:ןגמ
 קיטש ַא ןענירד ,םַאר ַא טגנעה טייז רעטייווצ. רעד ףיֹוא ; תויתוא ןענעז ,ןעמ טגָאז
 טרעקַא סאוו ,רוי ַא ןייז לָאז סָאד , טלָאמעגסיױא ןעּברַאֿפ ענעדעישרעֿפ טימ ,רעיּפַאפ
 ץרא ןיא ויא סע זַא ,ןעהעטשרעֿפ ּוצ ןעּבעג רעמייּבנענעט עֿבױה יר גּוא ,ררע יד
 סיצעג יהאמ , :טלָאמענסױא ןעּבַאטשֿכוּב ענעדלּוג עסיורג טימ זיא ןעטנוא , לארשי
 ןעגָארט ןעטסרעמ ּוצ) ךילטייל:עגנוי יד ןעצטיז םע .יוװ .., שיט .םעד ףיוא ,ןוי צדןּב
 יד, ןרעמונ עלעג עטלַא עגינייא טײרּפשעגסױא  ערַארַאּפ ףיוא .טגעיל ,(ןעלירּב יז
 ןיא ,ןעלירּב עָאלּב גּוא .לידרעּב ןערושעגמּורַא טימ קישמנַאמ:רעגנּוי ַא  ,"טגעוו
 ןעֿבלעװ ןיא ,טקעטשעננײרַא עקליפש ןימ ַא םיפע -ע טגָארט עט ,ַאפ ןוֿפ ןעצטַאל יד
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 84 ישו ראק" ראש לעב ידי ר ראש יא ל""רראטעדלי ראק רעפובליק א ,,יטריריסי טי טל

 ןעּביוא ךיז טלעטש ןאמ רעגנוי רעד נּוא -- טצירקעגסיוא רוד:ןנמ ַא ךילצנּוק זיא םע
 : ןעזעל ; טּביֹוה גּוא ןירַא דנַאה ןיא "טלעוו, רעמּונ ַא טמהענ ,ןָא

 השרר ַא דינמ רעד יװ ,ןָא רע טּבױה !יתֹוּבר --

 י.י

 ץדז

 : ריִצאַּפְׁש רעֶד

 עניהור טימ עלָאװַאּפ ךיז טהיצ ןּוז יד , ןעלקניט ּוצ ןעבױהעגנָא ןיוש טָאה סע
 .ׁשֹלְׁש להוש ןוֿפ םייהַא ןעהעג ןעדוי , ליטרעטש ץירעטנוא רעטנּורַא טירט עגיד'תּבש
 ּוצ ןעריצַאּפש ירעלדָא ןעסייוװ, ןייז טימ ךיז זָאל ןַאמרוֿפ גילע ,ןעסע תורועס
 עלױֿפ טימ ךיז טהעג נּוא ,רעמע םעד זלַאה ןֿפױא טנָארמ , רעסייוו רעד ,ןענירּב
 ןייק תּבש םּוא רָאט ןעמ זַא ,טסּואוועג טלָאװ רע יװ ױזַא ,גיד'החּונמ ,טירט
 , ךילערָאּפ ןעזייוו ןָא ןיוש ךיז טּבֹױה ליסעג םעד ןיא , ןעֿכַאמ טשינ "הסנ העיסּפ,
 שקיררעגנעמ נַאװצ ןעהעג בוא עטייװצ רעד ןיא ענייא ךיז ןעשטעווק ךעלדיימ
 טנעלעּב ,ךילטייש עֿפעיט ןיא רעּבײװ הרוש ַא ךרּוד ךיז טהיצ דלַאּב . ןעריצַאּפש
 דנַאה רעד ייּב טלַאה ערעי נּוא עד עגנור:רעיוא ךעלעטייק : גנוריצ ינימ יילרע לַא םימ
 ןעמלַאה ךעלעגנוי יד ךעלע יה ןיא גּוא ךעל'תופנּכ ןיא ןוהטעגנָא ךיל'המלש ,ךיל'השמ
 ןיע ןהָא ךעלרעדניק ערעייז טימ רעּבײװ יד נּוא ,דנעה סעמַאמ רעד ייּב ןָא ךיז
 עלַא ןעניושרעפסנַאמ עפורג ַא ךרוד ַא ךיז טזָאל .רלַאּב ,נעװ םעד ןעלעטשרעֿפ ,ערה
 עמיור לייהט , עצרַאװש לייהט ,ךילדרעּב עלעג ןעּבָאה לייהט רָאנ , ןּוהטעגנָא ךיילג
 ךיוה טסעומש םלֹוע רעד נּוא ,(מימ סעטַאט יד טימ ןעהעג רעדניק ענעסקַאורע יד)
 , ןעֿבַא:טדָאטש ענעדעישרעֿפ ןוֿפ סָאג רעד ןיא

 ,םומש ןעקּוק גוא רעבי עטלַא ןעצטיז רעוייה יד רַאֿפ קנעּב יד ףיֹוא ---
 ,רעּביא ךיז ךָאנ ןעָאל יז םָאװ ,רֹוד םעד ןעטֿכַארטעּב ; קרַאװגנּי םעד ףיוא
 רעוא ןיא סעפע רהיא טמיור גוא ג גנוקרעמעּב ַא עטייווצ יד ענייא טֿכַאמ לָאמליײהט
 יד ןעטֿכַארמעּב גּוא לימש םלֹוע רעטלַא רעד זיא לייהטנעטסרעמ רָאנ , ןייא
 , ערנעריצַאּפש

 צךוז,

 , תֵּבַׂש יַאצֹומ

 יד רעמנוא טזָאלעג ּבָארַא ןוש גנַאל ךיז טָאה ןז יד ,ןיוש טלעקנימ םע
 ןעלעקנוט ַא ןיא זיא ליטרעטש סָאד גוא ,"עדנערַא) יד רעטנּוא , רעכער ץטיפש

 .,. .= יש שײפ = סח
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 | , םייהא גירעיורט ,ליטש ךיז טלייא םלוע רעגירביא רער ,"ךָאװ טּונ, רעגירעיורט ַא םלוע .ןעשיווצ ,, ךז טרעה לָאמליײהט , םײהַא שרדמה:תיּב ןוֿפ ךיז טזָאל םֹלֹוע רעד נוא | , טפיל גירנענערּב ַא ךיז םזייוועּב רעטסנעֿפ ן'רַאוװש ַא ןיא יי , ןעדניצנָא ןיוש געמ ןעמ ,על'הרש -- יי 0 ; ןעמ טרעה םנע ןטייזורע ןוֿפ === ,"םהרבא ןוֿפ טָאג, רעגירעיורט רעליטש ַא ךיז טעזדנָאלּברעֿפ רעטסנעֿפ ןעֿפָא ַא ןוֿפ גוא |  רעטסניֿפ . ןיוש זיא קע ןיא .טרָאד -- לימש זיא ָאג יר ןוא | = גנַאזעג טימ תּבש םער ןעטיילגעּב ןעדוי ,םױרַא ןוגנ; ?"תולעמ מה - ריש , רעגירעיורט .ַא טגנירד טרָאד ןוֿפ גוא , ןעֿפָא רעטסנעֿפ יד ןענעז בר םייּב ןעדניצנָא טֿפילַא ןענעק לָאז רע זַא ,ןרעטש ַא םֿבז ,ןיירא לעמיה ןיא טקוק גוא שרדמה תיּב םעד ןוֿפ ךילפערט יר ףיֹוא טהעטש שמש רעד ,"םוחר אוהו, רעגידנעָֿאװ ַא ןערעה גנילצולפ ךיז טזָאל םלוע ןרעטסניֿפ םעד ןוֿפ , טכיזעג ןייז ןעהעז  ּוצ טשינ ,ןעטייווצ ן'טימ  טסע יומש רענייא , רעטסניֿפ קָאטש זי שרדמה תיִּב ןיא נּוא .,טלעמַאזרעֿפ שרדמה = תיִּב .ןיא = ןענעז - טיסביילע ֹּב עיַא - הי יו עמַאמ ;ְךיוה ,טנייו ;וא זיוה א רַאֿפ טהעטש עלעריימ ןיילק ַא נּוא םיהַא ריצַאּפש ןוֿפ גירנעלייַא .ןעהעג רעביא = ,ןעֿפַאלטוצגייא יו םָעפִע ,, ןערא וועג טליהעגנייא ןעטָאש
 ,רעגיטֿביל טרעוו םָאנ ערעטסניֿפ יד גּוא בלעוועג סעטירד ַא ,םעטייווצ ַא  ךיז טזייוועּב -לַאב | , ןײרַא סַאג רערעטסניֿפ רעד ןיא ּבלעװעג ןוֿפ םלַאֿ טײקגיטֿביל םַאּפ רעיורג ַא נוא , ּבלעוועג ַא ,גנילצולפ , ךיז טנעֿפע ּואװ ץעגרע רל לַאּב ,טֿבַאנ זיא סע ,ןרעטש יר רהעמ לָאמ ַא סָאװ ךיז ןעזייוועּב לעמיה יא ןעביוא

 ; לוק ַא ךיז טרעה סנעטייוורעד .ןוֿפ |
 יי ןייֵא ןעגָאװ םעד ןיוש טנאפש גילעו ,עטַאט --

 עאטעטנססוזטאהעפהטעססהבאאעטיססב
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 .ליְרעֶטְׁשַא ןיִא רעֶטְניוו ַא

 .ןיא ףעימ ,לימדעטש סָאד ךיז טגיל ןיײלַא ךיז ןיא גוא ךיז רַאֿפ ,ןעֿפָאלשרעֿפ
 עֿכױױה טימ טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ , טלעטשעב רעגרעּב טימ טייז ןייא ןוֿפ ; ;לָאהט
 רעּביא ןגוז יר ךייר גּוא ךייוו ךיז טסיגּוצ ךייה רעד ןיא ףעיט ןעביוא גּוא , רעמייּב
 . ,.. .ןעלמיה עטיירּב גּוא עגנַאל יד

 טרָאד גוא ,טהילּב ליטרעטש ןּוֿפ ערייז עענירג רער , רלַאװ רעד ןעװ רעמוז
 ןנּוז עגיד' בוט-םוי .עֿפיײר יד ,ןעביוא נּוא רעדלעֿפ ענירג ףױרַא ךיז ןעהיצ גרַאּב ץֿפױא
 לנייא עמירָא ; טלעוו עֿבײר ם'טָאג רַאֿפ טמעטרעפ רעלזייה עמירָא יד ןערעוו
 ןּוֿפ , תילבה ַא ףיֹוא ןערהעלק ; גירעיורט נּוא טסיװ ןעהעטש ךעלזייה ענעלַאֿפעג
 - ןעלמיה } עגיר'תובחַה נּוא עֿביײר עֿכלָאזַא ךיז ןעהיצ ייז רעּביא ָאד גּוא ,,, ם,עװ ענעי
 עגירג עֿכָאװ גוא ןינמ גידנעֿבָאװ ַא יװ יד ,םיֹוא ךעּבעֶנ ןעקּוק ךילזייה יד נּוא
 ,לשמ 'מל ,הריש תּבש ַא ןיא ,לחּוש ןיא ןעבילקעג ףיונוצ ךיז ןעטלָאװ םיִׁשּוּבלמ
 ,.. ןעגניז ּוצ הריש

 רעּביא רעווש - טגיל לעמיה רעגירנעָּאװ רעיורג רעגימראדנייא --- רעטניוו
 .לָאמיס טשינ םהיא ךיז טסּולג סע גוא עה רעד ,רע זיא טלַאק ,ליטרעטש םעד
 סעפּוק עֿבױה ,.ןעטָאשעּב יינש טימ זיא ליטדעטש ןיא קרַאמ רעד ... ןעגרָאז ּוצ
 ,טקָאטעגבָא ױזַא ,ךיילג ױזַא , ןעלַאֿפעג ּבָארַא רצוא ם'טָאג ןוֿפ טצטעי טשרע יװ יינש
 , טֿכױהעג-ףֹורַא ןעטייווצ ן'ֿפױא לעקעשָארּפ ןייא םילֿפוצ טימ ט ,ָאװ ןעמ יװ ,ךיילג
 ַאה , פעק יר ףיוא ךעלעקּפָאק-טֿכַאנ :עסייוו ,ךעלזייה יד נּוא ;רעזיײה יד רַאֿפ" ןעגיל .ייז
 עטלַא , ײנש רעד ,סַאדנוק רעד טֿפַאמעג ךיז רע טָאה לירע ;טֿכעלעג ַא ,ַאה ַאח
 גּוא רע טמּוק ,., ןיהט ּוצ םּבלעז ךיז טימ ןעּבָאה ,ךיז רַאֿפ ךעּבענ ןעהעטש ךעלזייה
 | יי ןָא ךעלעקּפָאק פעק יד ףיֹוא ײז טוהט

 . ךיז רע טֿכַאמ ל'רע !טֿפעלעג

 ,קרַאמ ןעטימ ןיא ןעהעטש ךעלמיױב .ייווצ
 א ץכעילב ערעייז ןע עהיצ לעטרעטש םעד םּויִא רערלעֿפ יר ןעוו ,רעֶמּוז =

 א עלעג ייווצ .ַא ןיֿפ ךיוא עלעמייּב ַא טווירפ ,ןעבקַאװעּב טרעװ גרַאּב רעד נוא
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 א יי טי עט, עי עי א 2 יי יי

 סָאד ךיז טהילּב סע נּוא . ךיוא ןעק ךיא ,טסייה סע ,ןעהיצ ּוצ םיֹיַא לעטעלּב
 טלעטש עלעגיײֿפ ַא ןָא רָאג טמּוק לָאמלײהמ  ,ןירַא קרַאמ ןיא טֿכַאל נּוא לעגייווצ
 רימ ךיֹוא ,םיֹוּב רימ ךיֹוא ,רעמּוז רימ ךיוא , טעצשיפ נּוא לעגייווצ םעד ףיוא ךיז
 גוא טהילּב עלעגייווצ ם סָאר רע טהעז :םייה ַא רדח ןּוֿפ לעגנּוי ַא ךיז טהעג ,., לעגױֿפ
 טמענ , טריטשעגנייא ע עָאמס טימ ןעגנַאז ייווצ רעטנּוא רע טגעל טע יצשיפ עלעגײֿפ ַא
 ןיא ךיז טּבעלק גּוא עלעגײֿפ סָאד טהילֿפ ,,, ּבָא ךילגייווצ יד ןייש ךיז טסייר נוא רע
 ןָא עני ; יד ןעמוק .,,עלענײֿפ סָאד עלעגנוי סָאד ךי טגנַאֿפ נּוא ,ןָא על ָאמס יד

 .יי ןענָאש יד קַאמשעג ךיז ןעסע נּוא ךעלרעמייּב יר םורָאז ךיז ןעלעמש נּוא
 רעטניוו ןיא- ןעהילּב ךעל רעמייב יד

 יד ,קרַאמ רעד ,טיינשעּב םייוו עלַא , ךילזייה יד ןעהעטש קרַאמ סעד םּורַא
 טימ ךיז ןוֿפ טהילּב סעלַא זַא ,ךיז טֿכַאד םע נּוא טישעּב יינש טימ , קירּב עצרַאװש
 ךעלקירטשמיינש עגנַאל ךיז ןוֿפ ןעהיצ רעמייּב יד ןוֿפ ךעלעגייווצ יד ךיוא גּוא ,,. ייֵנש
 יי ןוֿפ ךעלמּולּב-יינש עסייוו עלעגייוצ סָאד טָאה טָא ,טָא : ךיז טֿכַאד סע גּוא

 ,י ןעניוצעגסױרַא
 ןעגיצ יד סָאװ ,לָאש יד ןיא רעֿכעל יד טֿכַאמעג לעיֿפ טָאה יינש רעד נוא

 / .  ןעסענע:סיױא ןעּבָאה
 עסייוו טימ םּורַא , קרַאמ רעסייוו ַא ,טלעוו עסייוו ַא זיא םּורַא גּוא םּורַא נּוא

 רעד ... ךעלעּפַאק עסייוו טימ ןעלטיק ןיא ןעדוי ,ןערָאװשעג טלָאװ ךיא ,ךעלזייה
 גּוא ךעלרעמייּב ײװצ יד ךיז ןעהעטש ןעטימ נוא ,ןּוהמעגנָא ןעסייוו ןיא גרַאּב
 ,, םיֹורַא ךעלרעמילּב עסייוו ךיז ןוֿפ ןעהיצ יז ,,, ןעהילּב

 ,ןעסקַאועּב דרע יד , גיטֿביל ןענעז ןעלמיה יד ,טנייש ןנּוז יד ןעיו רעמּו
 םע ,טמעשרעֿפ לעטרעטש ןוֿפ םיּתֹּב ילעּב יד ןערעוו םבעלע עג ףיוא עוו ס'טָאג
 ןהא ,הסנרּפ ןהָא , םּורַא סַאנ ןיא דּוי ַא ךיז טהערד סע ;שרל געול ַא ךעּבענ זיא
 טהערֿפ ָאד גּוא ,רעדניק עגירעגנוה םימ בי גירעגנוה ַא םייה רעד ןיא ; תילכּת
 םיוא קזֹוח ,הלילח , טֿכַאמ ןיילַא טָאג זַא , ךיז טֿכַאד סע -- טֿכַאל גוא ץלַא ךיז
 ..י ןַאמ-םערָא םעד

 יד -- טייצ החנמ ּוצ יװ םוא גידנעטש טהעז ליטדעטש ןיא = , רעטניוו
 -רעּביא רעדניק עגירעגנוה םייה רעד ןיא ךיֹוא ןעּבָאה ןעּבעלח , ןעלמיה עֿבילעױרג
 ןערּוי ךיז ןעהערד ל רע ליװ סָאװ , טלַאֿפ יינש רעד נוא ,,, ןעגיוק ןהָא ,טזָאלעג
 גּוא , גנוי םלַא ןוֿפ ,טלַא גנוי ןוֿפ טֿכַאמ ,יײז רע טלעטשרעֿפ , םּורַא .סַאנ ןיא
 .טלַאֿפ גּוא ןייש-לע זפמעל רעֿפילרעױרג ַא סױרַא ךיז טשטילג ּבלעוװעג ַא ןוֿפ טרָאד
 .. רעזייה יד רַאֿפ ןעגיל סָאװ יינש םעקּפוק יר ףיוא

 גוא ןיירא שרדמה-תיב } ןיא םיוא געוו ַא יינש ןיא ןעמערט ךעלגנוי רדח גּוא
 ןייא , יינש סעקּפוק ןעשיווצ , לעגעטש ןעטערטעגסיוא םער ףוא ךיז ןעזָאל םע
 רעד גּוא ,ןענעװַאד החנמ ןיירא שרדמה  תיּב ןיא ,ןעגיוּבעגנייא = , ןרעדנַא ץ'ֿכָאנ רוי
 2 טלַאֿפ נּוא , טלַאֿפ יינש

 שמש רעד ,סױרַא לעטכיל ַא לירעטסנעֿפ שררמה תיּב םעד ןּוֿפ ןיוש טנייש טָא
 : יי ןָא ךעלטֿביל יד ןיוש דניצ
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 ;הֶׂשֲעַמ הטּושַּפ ַא

 . ןעצמופ ּוצ נוא ןעיורטס ּוצ ךיז ךילדיימ עגנּוי עלַא יו ּבעיל טָאה עלעגײֿפ/
 ּזיא טײּברַא , ןעטײקשירַאנ ענױזַא  ּוצ טינ טייצ ןייק יז טָאה ןעֿבָאװ רעד ןיא

 ןיא טייצ יד גּוא רעיײט טסָאק רלעג הריד ,ןעמ וּומ ןעהיינ נּוא ערה ןיע ןהָא ָאד
 ךָאנ טלעֿפ ןדנ לֿבּור טרעדנוה יירד יד ּוצ נּוא ינעוו טנידרעֿפ עטַאט רעד ,טֿבעלש
 טלהעֿפ םע ןעװ תּבש ףיוא ךילסיּב ּוצ ןרנ ןוֿפ עמאמ יד טמענ ּוצרעד ,ךס ַא ראג
 , סיוא רהיא

 --- ,ןייּב ןעטעֿפ ַא ליוו דנּוה רעדעי רעּבָא דניה יד יװ ָאד ןענעז םינתח ---
 | , פָאק רהיא ןיא קנַאדעג ַא טקיפ

 רָאמ ןעמ תמא ,ןעש נּוא ,לידיימ גנּוי ַא .םניײֿפ יז טָאה .לעיפ ןערעלק
 ךיז רַאֿפ יז טהעז לעגיּפש םייּב טייטש ױ ןעװ ךָאד רעּבָא ,ןעדערנייא טשינ ךיז
 ךיז ןעזָאל רַאה עצרַאװש יד יװ נּוא ,ןעקַאּב עזָאר ערהיא טימ םינּפ גיטֿביל רהיא
 לָאז יז זַא ,ןעּבָאה ארֹומ טלָאװ יז ךיילג יװ ,םעד ןיא יז טסענרעֿפ רלַאּב רָאנ . ּבָארַא
 . | .ןעּבעג טשינ ערה ןיע ןייק ךיז

 ,םעד ּוצ טייצ ָאד זיא לָאמטמנעד ,ךַאז עיעדנַא ןייא ןייק רָאנ ןיוש זיא תּבש
 עלעגײֿפ : טיירש עמַאמ יד .טשינ- עדנע ןייק טמענ -- ןעיורטס סָאד ןעצטוּפ סָאד נוא
 ?לֶעבייװ עטלַא ןעסייוו סָאװ רָאנ . ןעש ךיוא יֹוזַא טזיּב , טצטופעג ךיז גונעג ןיֹוש
 ,יטּכער ךיוא זיא טעקַאשז ַא ןהָא גּוא שולע פאק ַא ןהָא , טּוג ךיֹוא ֹוזַא זיא יז רַאֿפ

 טצטיז קנַאּב רעד ףיוא ןעטרָאד , טיידעּב סָאד סָאװ טסייו ליריימ גנוי ַא רעּבָא
 ןעמ זַא טניימ רע ,  ןעגיוא טֿפרַאװ נּוא סעגעלָאק הרבח ַא ךָאנ טימ רזעילא --- רע
 :עָנעלָאק ןעטייווצ םעד טּפּוטש ,ןעגיוא עש הבנג ניו טימ טקּוק ,טשינ טסייוו
 טהעג יז ,טשינ רָאג יװ ךיז טֿכַאמ ,עלעגײֿפ , יז גּוא ,"םַאלֿפ נּוא רעײֿפ ,טסהעז,
 קיק ,קוק ןעטניה ןוֿפ ,טניימעג ןעמ ט : טלָאװ יז יו טשינ .גיטילבטלַאק ; ךיילג ךרּודַא
 -. | ,,,ףיֹוא ךיד גנעה ,ןעּבע זל סָאר ריד םענ נּוא , ךָאנ

 ּוד ןעװ , שפנ תמנע סָאד ,םורדרֲעֿפ סָאד ריד זיא םיורג יװ = בא רעּבָא
 ץהּכלמ ףיוא ,ענעי ףיוא טקּוק רָאנ ,טשינ ךיד טקרעמעּב רע ,ךרּודַא טסהעג
 | רהיא טסַאּפ םע גוא שולעּפַאק םעד טימ טעקַאשז םעיינ םעד ןוהטע גנֶא טהעג סָאװ
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 לולב ,טס54 אקרא לאמר ר טי ר רק" רשי ללא גר געטא אר ריר רייזע איילראילררקשליא = יו"ר יא

 ,למג כא ךָאנ ךיז טסהערד ּוד נוא ,רהיא ףיוא ךָאד טקוק רע נּוא ,רעיילש ַא דנּוה ַא יז

 ןוֿפ רָאנ ,(טשינ ךָאד טסַאּפ םע) גירנעסיו טשינ ךיד שסֿכַאמ ,לָאמַא ךָאנ גּוא

 ןייז גּוא / רבלמ ףיֹוא רּונ טקּוק רע יװ , טסהעז ּוד נּוא ןעגיֹוא ףרַאװ ס'כעלייוורעטניה |

 * ײ? טסהעז ּוד, : גידנעגָאז יװ ,עגעלָאק ןייז טּפּוטש רע ,רירֿפ רַאֿפ טֿבײל םינּפ ץנַאג

 ןעצטַאלּפ טשינ ריד לָאז יז זַא , ,לַאנ ענעלָאטש ַא ,ץרַאה ןרעזייא .ַא לָאמסנער ּבָאה !

 , גנוקנערק רַאֿפ
 ןיא ןעגָארטּבָא הּבלִמ ןיוש ךיז ּומ ּונ , יז טקרעמעּב רע זַא ,ךָאנרעד  ,יקַאט

 גּוא ענעלָאק םעד טימ טּפעלש , קנַאּב ןוֿפ ףיֹוא ןיוש ךיז רע טּבױהרעד טָא ,טייז ַא'

 ! תּבש טוג : טקּוק ,ךרּוד לָאמ ןַײא ןעטָאש רעצרַאװש ַא יו ,ךָאנ , ךָאנ ןעהעג

 רימ זיא םע .,. טשינ רָאג טסייה סע ,ץלָאטש ּפָאק םער טימ קירוצ םהיא לעקָאש

 ךיוא רע זיא טא ,עיעלַא ערעדנַא ןייא ןיא ןהעגניירא רָאנ ךיא לעװ ,םנייא סעלַאו

 . רערליש רעוייּב ַא יװ ךָאנ טהעג רע , ךָאנ טהעג רע ,ָאד-

 רָאג , ןעקוק טשינ רָאג .ךיז ךאמ .ּוד ,ןײֿפ יֹוזַא , טּוג ױזַא זיא לָאמסנעד נּוא -

 ,ךױה רער ןיא ּפָאק םעד ,טסעֿפ ,ףייטש ריד העג רָאנ , ןעקרעמעּב טשיִנ םהיא |

 רע טהעג תֹוירּבדמ עטסּופ ןיא ,טלעװ קע ןיא שטָאה .ךָאנ טהעג גוא טקּוק רע נֹוא

 י : . ןייֿפ יֹוזַא ,םּוג ױזַא  ,ַאח .,ַאח ., ךָאנ ריד !

 טימ גידנעהעג יװא ,ןעטרָאג ןיא ,טֿכַאנ רַאֿפ תּבש ַא ןיא , לָאמנײַא רָאנ

 ַא ןיא ןעֿבָארקרעֿפ ךיז יז זיא ,ךָאנ ןעטניה ןוֿפ טהעג רע גוא ,עט'רבח ַא ס'רהיא

 ַא רעטניה טהעטש סָאװ קננַאּב .ַא .ףיֹוא טצעזעגרערינַא ךיז , עיעלַא ערעטסניֿפ

 וי : - .םיוּבנעגיײװצ ןעטֿכידעג ןעלעיפ

 ,קנַאּב קע ןעטייווצ םעד ףיוא ,רקדינ ַא ךיוא ךיז טצמעז נֹוא ןָא טמּוק רע !

 .ןרעטסניפרעֿפ , ןענעטָאשרעֿפ רעמייּב-נענייװצ עלעיֿפ עֿבױה יר , טבַאנ: רַאֿפ

 , ןעגיוא ם'נעשנ עמ ןוֿפ ןעטלַאהעּב ,טלעטשרעֿפ טרעװ ןעמ ,טרעוו לעקנוד נּוא

 , להיק ליסיּבַא טרעװ סע ; ךילּבעיל גּוא גנירג , טוָאלּב ל'טניוו ַא

 , ליטש רעד ןיא | פאלק רעצרעה יד ,טּוג יֹוזַא זיא ָאד ןּוא
 | { ןעּביײהנָא רעהירֿפ טעװ רעוו
 רעוו טשינ סייוװ ךיא ,טשינ רָאנ ז ,ָאד ןיּב ךיא טסייה סע ,סיה ַא יג רע

7 

 .ןהֶא ךימ םע טהעג סָאװ + טסליװ ּוד סָאװ .גוא טסיּב וד

 םעלַא ןוֿפ טלהעצרער , שָאלּב סָאװ ליטניװ סָאד גּוא , עדייב ןעגייווש יז '

 , ךיז םּוהט רעצרעה יד ןיא עדייב ייַּב סָאװ
 ? זיא סע טעפש יו טסינ טסייוו רהיא ,ךייא טעּב ךיא --
 םייו ךיא ,טסייה סע : ףייטש םהיא יז טרעֿפטנע .} טשינ םייוו ךיא |,ןיינ ---

 יװַא םשינ ריד טעװ םע ,יװַא טשינ ךיד לא רָאנ ; טסניימ ּוד סָאװ טּוג ץנַאג

 טיש .  ןעמיקנָא .ךג

 ? טסרעה וד 1 ז טפוטש רהיא יב טציז סָאװ עט'רבח רהוא גּוא ||

 רע וַא ךז יב טרעלק ,שטָאה יז , עט רבח יד ףיוא ליסיּבַא טסירדרעֿפ יז -

 יו טציז יז רעּבָא , קנַאּב רער ןוֿפ ןעּבוהֿפױא ךיז יז ליװ רֹלַאּב נוא "? יז טניימ

 יה היטב , טבעלקעגנייא
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 1 חשעמ ז'טושפַא
 יוסי רעיא ישראל ללא "ר ללא ערי "ראלע ערגער ר יש ר ללא, לא "לא עלי אר עיר ראדוויל אלא "לאטא "דלא "ראט דראמא על "לא לא," לאו ללא דלא ראל "לא דיר עללא "לא עלי "לא ראש "לאטא ר ,"לאהב, רשע "ראמ

 עי עי עי 26 יאוש ע"י יקר ראט ייא גדר ליל

 רייט "ראג א"לאעיאג

 ? ןיינ סָאװ ,טֿבַאנ ענעש ַא --
 ,טכַאנ ענעש ַא ,ָאי --
 ,טרָאװטנַא ַא יז ;עגַארֿפ ַא רע ,ךערּפשעג סָאר ךיז םרעגנעלרעֿפ ױזַא טָא

 ,שיניפַאלק ץרַאה טימ ,קערש טימ טשרע םּוצ ,ןעֿכַאז ענערישרעֿפ ןוֿפ טרער ןעמ
 , רעשימייה ראג טרעוו ןעמ נּוא ןעטייווצ םּוצ רענייא רעטנהענ ךיז ןעמ שקיר ךָאנרעד

 ןעמ גוא ,דנעה יד ךיז טגנַאלרעד ןעמ ,ּבָא יז טרהיֿפ רע ,םײהַא טהעג יז
 | | , ןעהעזרעריוו ףיֹוא : ךיז טגָאז

 רעצרעה עגנוי . ןעמַאווצ ךיז ןעמ טֿפערט ,לָאמ טירד ַא נּוא ,לָאמ טייווצ ַא גּוא
 ,לַאֿפּוצ ַא ךרוד הי טהעטשרעֿפ ,ּבױהנָא ןיא . סעננַאמ יװ ןעטייווצ םּוצ סנייא ןעהיצ
 ןוֿ טֿפַאטלעזעג א ןעֿפָארמעג ,ןהעועג טקנוּב ךיז ןעמ טָאה שינעֿפערט ַא ךרוד
 ןעמ טלהיֿפ ,זייוו יש ּוצ נּוא ,ענעלָאק ײז וא ,עט'רבח רהיא ןוֿפ ,ייווצ ךָאנ
 טסעומש ןעמ נּוא ,,, ןעגיֹוא ייווצ רעטניה , ןעהעז ןײלַא ךז ר ןעמ זַא ,סעּפע
 יה . ןענגענעּב ּוצ ןיילַא ךיז ליטש רעד ןיא ,ּבָא יקַאט ךיז

 | , ןעֿפָארטעג ךיז עא ערייּב נא
 גּוא לעמיה ןעשיווצ ,םדָאטש רעד רעטניה א סױרַא ךיז ייז ןענעז ןעגנַאגרעֿפ

 סָאד זַא ,ןעסיוו ןעמלָאװ ייז יו טקנופ רעּבָא ,טרער ןעמ נּוא טהעג ןעמ ,דלעֿפ
 | עּבעיל יז ןעגייווש , טֿכַאמעג רּונ זיא ךערּפשענ

 ןעטֿבײלעּב גוא ןענעדלָאגעּב ןוז רער ןוֿפ ןעלהַארטש עטצעל יד ,טֿפַאנ רַאֿפ |
 | . געוו ןעטייז עדייּב ןוֿפ ךיז ןעהיצ סָאװ = , ןעגנַאז יד ןוֿפ ךילּפעק יד

 יז גּוא ,ןעגנַאז ע ֿפױה יד ןוֿפ ךילפעק יד ןייַא טנייּב ,טוָאלּב ליטניוו ַא
 , קעווא טייוו געוו ןעגנַאל ן'ֿפױא ןעהעג ייז גוא ,רוסּב ךיז ןעקשוש

 . ןערעו ּוצ טֿכַאנ ןָא טּביֹוה סע
 ,רעּבעיל גוא רעגירעיורט , רערעטסניֿפ רהעמ טרעוו לָאמַא סָאװ נּוא
 .עלעניײֿפ --- ריד טימ ןענעקרער טלָאװעג ךימ ךיא ּבָאה גנַאל ןיוש ---
 ןעטָאש ַא יװ ןעגנַאגעגָֿאנ רימ טזיּב וד ,סע םייוו ךיא --
 , ןענייווש יז
 ? עלעגיײֿפ ּור טסרעלק סָאװ --
 | ? רזעילא ּוד טסרעלק סָאװ --
 עגערישרעֿפ ןּוֿפ ךערּפשעג ןעֿפעיט .ַא ןיא ןירַא רָאג ךיז ןעמ טזָאל גנילצולּפ גּוא

 ,קע ןייא טָאה טלעוו יד רָאנ סָאװ ,םענעי נּוא , םעד ןּוֿפ טסעומש ןעמ ,ןעֿבַאז
 , רהעמ לָאמַא סָאװ ,רהעמ לָאמַא סָאװ טרעוװ רעלקניט נוא
 | , טקּורעגנעמַאזוצ רעטנהענ ךיז ןעּבָאה יז
 וָאמַא סָאװ בוא , רעטיצ ַא םיִג יז ,דנַאה רעד ייּב ןָא 7 רע טמענ ,טָא

 , דנַאה רהיא ןיא דנַאה ןייז ךיז ם'בנג רהעמ
 והיא ּוצ ןעּפיל ענייז ּוצ רע טנייּב ,ןענױלֿפעגּבָארַא לעמיה ןוֿפ יו ,גנילצולּפ

 , שּוקַא רהיא טיג נּוא קַאַּב
 יי ןעגױלֿפעג יײּברַאֿפ זיא לעגױֿפ ַא |

 םרעוו נּוא ,ענייז ןוֿפ דנַאה רהיא םיֹורַא טמענ ,רעטיצ ןעטֿכײל ַא טינ יז
 , גידיוגורּב ליסיּבַא
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 ,טֿכַאמעג ױזַא רּונ זיא םע זַא ,טסייוו רע
 , ןעסענרעֿפ םעלַא ןוֿפ טַאהעג טלָאװ יז יו יױזַא ,םּוג רעטייוו טרעוו רלַאּכ רעּבָא
 סױלַא ךיז ןעמ ט'בנג גָאט ןערעי ,העש רָאּפ ַא ןעמ טגנערּברעֿפ ױזַא גוא

 .,. םרָאטש רער רעטניז
 עטשדע סָאד ,זיוה ןיא ןרעטלע ערהיא ּוצ ןהעגּוצניירַא ןָא טּבױה רזעילא נּוא

 ןעמ טמוק ךִ ;גנרער נוא ,ץעללגײֿפ רַאֿפ טייּברַא טָאה רע ,ריירסיוא ןייא טימ לָאמ
 נּוא . ןייז גיטרַאֿפ םעװ םיּברַא יד ןעוו ןערעוו רהָאװעג ,זיא רעגייטש רעד יו
 טסּואוועג טשינ ,רעהַא ויּב טנעקעג טשינ רָאג םהיא טלָאװ יז יװ ךיז טֿפַאמ עלעניײֿפ
 . ץרא ךרד טימ ןעצטיז םהיא טעּב גּוא ,זיא רע רעװ

 ײרֿפ גּוא קנַארֿפ , ןירַא רימּת ןיוש טמּוק רזעילא ,םיירב ֹוזַא , גנַאל יױזַא |
 , ריירסיוא ןייק טימ טשינ ןיֹוש ,ןרעמלע ס'עלעגײֿפ ּוצ

 םנערָא ןייא זיא רע זַא , םהיא ןיא טנעקרעד ןעבָאה ן רעטלע סעל עגנײֿפ
 ּוצ םוג ץנַאג ןעסייוו יז ;רלעג ןעש טנידרעֿפ נּוא , הכאלמ לעּב ַא ,ןַאמ רעגנוי

 ,גירנעסיו טינ ךז יז ןעֿכַאמ ,,,לידיימ גנּוי ַא ּוצ טמוק ןַאמ רעגיי ַא סָאװ
 . ןעסעומש ךָאגרעד ןעמ טעװ ןענעקרעד רעסעּב רעדניק יר ךיז ןעזָאל : ךיז גידנעטֿכַארמ |

 רעיײנ ַא .דנעװ יד ףיוא ךיז ןענעוװעּב ןעמָאש , ליּביטש ןילק ַא ,טֿפַאנ ייּב
 עלענײֿפ טציז ייּברעד --- ּפמָאל ץטילּב רעסיורג ַא ךיז טנערּב סע ןעֿפלעװ ףיֹוא ,שיט
 , ןַאמָאר ַא ס רמש טועל נּוא רזעילא טציז רהיא יב | טייג גּוא

 ףיוא ןעֿפָאלש --- , טיּברַא גָאט ןעצנַאג ַא : טעװערָאהעגנָא עמַאמ עמַאט יד |
 , בוטש עבלַאה ַא טלעטשרעֿפ סָאװ גנַאהרָאֿפ יד רעטנוא טרָאד םרעגעלעג ערעייז |

 יז טמענ ,רעטֿפעלעג א ךיז רע טֿבַאמ לָאמליײהט רָאנ -- עדייּב ןעציז ייז גּוא
 | ! עלעגײֿפ + עלעֿבײמש ַא טימ גידנעֿפורסױא ,דנאה רעד רַאֿפ ןָא

 ? עלערַאנ ,ּוד טסליוו ם סָאװ =
 . טשינ רָאג , טשינ רָאג ---
 ,ךיר טקַאּפעג , עקּפַאל יד ן'א טסיּב : ךיז ייּב טֿכַארט ,רעטייוו םיינ יז נוא

 ,טהעג גוא טהעטש יז יו ,בָארא סַאג רעד ןוֿפ ענייא טסמענ ּור זַא ,טשינ ןיימ רָאג
 .., קנַאּב ןיא לעּבור טרעדנּוה יירד יד ּוצ ןעצנַאג ןיא טלהעֿפ לעּבור גיעטֿכַא ךָאנ

 = דנַאװעגטעּב םָאד גוא ,רערמעה יד ,רעײטשפיוא רריא --- םהיא טזייוו יז גּוא |
 . ןעטסַאק ןיא גיטרעֿפ ןעגעיל עּבלַאה יד ןיֹוש טָאה יז סָאװ

 סָאװ ,לָאמַא סָאװ ,ןעטייווצ םּוצ רעגייא ןערָאװעג ייז ןענעז רעטנהעג גוא
 טעוו ןעמ סָאװ יי תח רַאֿפ טֿכַארמעּב ןיוש יז ןעּבָאה עלַא וא ,יֹוזַא ,רהעמ לָאמַא

 ןעּביירש םיאנּת גָאט עדַאל ַא יו
 ַאוַא ,ןעֿפָארטעג רעטֿכָאט -היא טָאה ,קילג ַאזַא , החמש ַאזַא ,תחנ ַאזַא

 ! ןַאמ רעגנוי רענערלָאג ַאזַא ,ןַאמ רעגנוי
 רעטעיוערָאהעגסױא ַא  ,ןערהָאי יד ןיא דוי ַא ןיֹוׁש זיא , רעטָאֿפ רהיא בקעי 'ר

 ענייז ףיוא גידנעטש יא םָאװ גרַאװטלַא קַאז םער טימ םּורק טהעג , רעהענסֿפרָאד
 | , םעצײלּפ
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 ּוצ טביולעג ,ןעּבעל ןייז ןיא טּבעלרער תחנ לוקיטש ןייא , החמש לוקיטש א
 : 6 --- , טאב

 לעטיור נוא רעשירֿפ ןענעז ןעקַאּב יד ,עלעגײֿפ ןעטסיימ וצ ,ךיז ןע עהערֿפ עלַא |
 רעגידרעיֿפ נּוא רעלקניט ןעגיוא יר ,ןערָאװעג

 טֿכעליה ּבוטש רעצנַאנ רעד ןיא גוא } ; טייג בוא ןישַאמ רער ייּב יז טציז םָא גוא
 י ; ליק היא

 , טרהיֿפ7גסױא ךיא ּבָאה טלָאװעג ּבָאה ךיא סָאװ נּואָ;
 / . ןעּבעל ױזַא ךיא לָאז,
 , ןתח םענעש א טאג בָאה ךיא,
 , "ןעּבעגעג טָאג רימ טָאה,

 , טגניז גּוא םיינ , טיינ גּוא טציז עלעגײֿפ גוי
 , רועילא טמוק טֿכַאנ רעד ףיוא
 לוד טסֿכַאמ סָאװ ּונ --
 ? ןעֿכַאמ ןעמ לָאז סָאװ --
 . ןעזייוו סעּפע .ריד ךיא .לעוו ו ,טרַאװ --
 ל סניױזַא סָאװ --
 טהעטש סָאװ ןעטסַאק םּוצ ּוצ טהענ ,טרָא רהיא ןוֿפ ךיז םּביוהרעד יז נּוא

 םעד רעטגיה סע טלַאהעּב גוא םיֹורַא סעפע טהענ , ןעוויוא ןּוֿפ עלעקניוו םייּב
 . ךוטרַאֿפ

 , לירעטֿכעלעג ַא טימ רע טגָאז ? טרָאד ּוד טסָאה סָאװ ---
 ,םהיא ןעּבעג רערינַא ךיז טצעז נּוא יז טגָאז , יױזַא ךיד ּוד טסלייא סָאװ ---

 םדָא, עקשטילוו טימ טיינעגסיוא דליּב ַא ךּוטרַאֿפ םעד רעטניה ןוֿפ סֹרַא טמענ
 ; גידנעגָאז ,םָאד םהיא טזיײװ נוא ,, "הוח גוא

 ,רימ רַאֿפ טֿכַאמעג עט'רבחַא , לידיימ ַא רימ טָאה סָאד ,טסהעז , ונ --
 וו !גוא רַאֿפ

 יר רַאֿפ ,רנַאװ רעד ףיוא ןעגנעהֿפױא סָאד ךיא לעװ ליּביטש רעזנּוא ןיא --
 . ןעטעּב

 ְפ םנייד רַאֿפ ּוצ , םעּב ןיימ רַאֿפ --
 ַא לב ביטש ַא ןעצמופסיוא ריד ךיא לעװ ןע העז טסעוו -- רזעילא דונ טרַאװ ---

 טעװ היחמ ַא ,ןעלניּפש ןעוומ טעװ םל לֵא רָאג ,סע'טּושּפ ַא ,,ריר יא וע ָאז ןרעג
 . ןהעג וצ ןיירא ןענירד ןייז

 ןעּבעג רענייא ,ןעציז ערייּב רימ ןעלעוו ,טײּברַא רעד ךָאנ טֿכַאג עלַא גוא ---
 , םּורַא יז םמענ רע נּוא --- טציא יו םָא , ןרעדנַא

 טנָאז ,םעלַא ןוֿפ ןעלהעצרעד --- ןעלהעצרעד םעלַא ןופ רימ טסעוו ּוד גּוא --
 םהיא עטייווצ יד טימ נוא , לעסקא ןייז ףיוא דנַאה רהיא גידנעגײלֿפױרַא . ,ּ/
 , ןײרַא םינּפ ן יא ףעיט םהיא ןעקּוק נּוא ,עּבמָאג ן'רַאֿפ גירנעמעגנָא

 , ןעצרעה ץֿפיוא ךילײרֿפ ױזַא ,םּוג ױזַא זיא יז גּוא
 סעּפע ,טייקסטוג ַא טימ ןעניוצעגרעביא סעפע יא בוטש ןיא םּורַא םלַא גוא

 יר ףיֹוא , ל'רדח ןיא סעלַא ףיוא ןעסנָאעגמױא ט טניל --- ךַאז עֿכילּבעיל עֿבײװ 8
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 | . יױע.גַאגעג גּוא ןענַאטשעג טסיּב וד יו יוזא . םנחּב ךיד ןעמונעג, + ןערערוצסיוא ןעּפָאה טשינ ךָאנרער טסלָאז , לעּבּור טרעדנּוה יירד זיּב ג טעװ סע . ןיש לעּבור גיצרעֿפ נּוא טרעדנוה ייווצ --- .טסָאּפ ןופ ליֿביּב םָאד ןעטסַאק םעד ןוֿפ גירנעמענסױרַא = , םהיא וצ יז םגָאז ,  טסהעז -- ג ערעייז ןיא עדייּב ךיז ןעֿפעיטרעֿפ נּוא -- ליטש ןעגייווש עדייּב נּוא | | | ,, רעטרעװ עיירט רֹּבעיִל ןעצרַאה םּוצ = רהיא טרערעג ,ןעקניוועגוצ רהיא טלָאװ םלַא יװ יֹוזַא ,לישיט םעד ףיֹוא --- דנעוו
 | | ,ךױ רע } טרעזייב ,עלעגײֿפ ונֹורּב ריד .םימ ןיּב ךיא ,עטֿבעלש ַא טויב , העג --
 : , לירעטֿכעלעג ַא טימ ,ןײרַא םינּכ ןיא םהיא גידנעוק יז טגָאז , ןעגיוא יד ןיא תמא םעד ריד גָאז ךיא לייוו ? סָאװ רַאֿפ .---
 , ונֹורּב ךיז טֿכַאמ ,ּפָאק םעד קעװַא טנייּב רע גּוא
 , ךיז ןענעגעזעג רָאּפ עגנוי יד נוא ןהעג ןעֿפָאלש טייצ ןיוש זיא סע ,םיֹורַא גנַאהרָאֿפ רעד ןוֿפ טֿױעג סעטלַא יד ךז טזײװ סע זיּב יז ןעדער יװַא | | | ?טשינ טסהעטשרעֿפ ּוד ,רעטֿכעלעג ַא ףיֹוא טֿפַאמעג רּונ רימ ךָאד ּבָאה ךיא ,שפנ:תמנע טסָאה וד ,עירַאנ ןיוש העג --
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 0 + , קנַארק טרעװ , רעמָאֿפ םעלעגײֿפ בקעי 'ר
 | ,סרעבעצ טימ יװ ןעגער ןעסיג ןעטסיימ ּוצ נּוא עטָאלּב ַא טרעוװ םע- ,יינש רעד טהעגוצ ,ןז ַא -- רעטייווצ רעד ,יינש ַא טקיש רעד : רעטוז +טימ המחלמ טלַאה רעטניו רעד , ןעזעועג םע זיא רעטניוו בױהנָא ןיא
 ,ןײרַא טעּב ןיא ךיז טגייל רע נוא , סיֿפ יד ףיֹוא רעֿפַאלש טרעװ רע ,קנַארק רעטלַא רעד ויא םרעטעװ עֿבלעזַא ןיא

 לייוורעד טנרָאּב ,טשינ יִאְרִו ַא ןעליוק ןייק ףיֹוא ,ָאד טשינ זיא טיורּב ןייק ףיוא |
 | ,.עלענײֿפ

 :עגנעמַאװצ עֿפײלּב עטלַא סָאד ,טסוה נּוא טעּב ןיא טניל רעטלַא רעד נוא
 , ןעֿפעלש יד ןוֿפ סיֹורַא ךיז ןערַאטש ןרעדָא עהָאלּב יד גּוא ןעּפיל ענעגיױצעגנעמַאװצ ייווצ יד ןעשייוצ ךיז ןעֶזייוועּב ןהייצ יד , ךילטיור טרעוו םינּפ ענעגיוצ

 , ןיצעדעמ ַא טּבײרשרעֿפ רעד .אפֹור םעד ךָאנ טקיש ןעמ
 : | , ןערהיר טשינ הלילח ךָאד יז טעװ ןדנ ןוֿפ ,טעקַאשז רהיא יז טצעזרעֿפ --- טשינ סָאד טקעלק -- תֹוריבש ןוֿפ בָא יז טמענ . טשינ עלעגײֿפ טוָאל , ןעצעזרעֿפ ןעשיק עטצעל סָאר ליוו עמַאמ יד

 ,טֿכַאנ ערעי ןיירַא טמּוק רזעילא , רע גּוא |
 : | , ערייּב ייז ןעציז-| פמָאליץילּב רעטנַאקעּב רעד ןוֿפ ןייש רעד ייּב , לישיט ןעטנַאקעּב םעד ייּב
 ? עלעגיײֿפ . גירעיורט יֹוזַא ּוד טסיּב סָאװ --
 , קנַארק יױװַא ךיּבענ זיא עטַאט רעד ,ןייז ּוצ ךילהערֿפ ךיא ּבָאה סָאװ גּוא .---

 : ,ןערעװ דנוזעג םעװ רע ,עלעגײֿפ , ןעֿפלעה טעװ טָאג -- |
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 טי יי ובא יב 5 טיר ריק דאס" ראאטסעמאווש

 ,ןעּבעגעגניירא טסָאּפ ןיא המורּפ ןייק ןעֿבָאװ רעיֿפ ןייק טשינ ןיוש --
 לרלעג ריד גוט סָאװ --
 יז יװ יױװַא ןעקָארשרעד יז םגערֿפ ?רלעג רימ ןױמ סָאװ טסייה סָאװ --

 ִל ןעמעג ךימ ּוד טסעװ טנחּכ --- טרעטיצענ סעּפע רַאֿפ טלָאװ
 ,ןעּבעל ץנַאג ןיימ- ,טרעװ רלעג סעלַא רימ ייּב טסיּב ּוד ,םנחּב טסייה יװ ---

 + ןענידרעֿפ סלַא ןענעק ייז ,רעגניֿפ ףניֿפ יד טסהעז ּוד םָא , רלעג רימ גוט סָאװ
 ,םײברַא ןיימ ןּוֿפ רימ טלעמַאזעגנָא ,טסָאּפ ןיא ןעגיל ךיא ּבָאה לעּבּור םרעדנּוה ייווצ
 | ? רהעמ ךיא ףרַאד סָאװ

 .טגָאז ? ענייד עמַאמ יד גּוא -- ןעגיוא יד ּבָארַא זָאל נּוא ליסיּבַא טגייווש יז
 יב | | , לימש יז

 ףימ טימ ּוצ ,ןעמַאמ ןיימ טימ הנותח סעּפע טסָאה ּוד . ,ךיד מעּב ךיא --

 ? עמַאמ ןיימ ןָא ךיד סע טהעג סָאװ גוא ,הנותח ּוד טסָאה
 , טגייווש יז
 = טסהעג נּוא טסהעטש ּוד יו ױזַא ךיד םענ ךיא ,לָאמַא ךָאנ ריד גָאז ךיא ---

 לּור טסליוו --- יױזַא ךיוא ךימ טסמענ ּוד גּוא -- ױזַא טָא
 , לימש רעד ןיא טנייוו נּוא ןעניוא יד ּוצ ךומרַאֿפ קע םעד טמענ יז
 םעד ןיא טײקגיטֿכיל עלעה ןיז טײרּפשרעֿפ ּפמָאל רעד , םּורַא זיא ליטש

 | , רגָאװ יד ףיֹוא ךיז טײרּפשרעֿפ ןעטָאש רעייז נּוא --- ליּביטש
 יר ןּוֿפ ןעֿפָאלש ערעוװש סָאד טרעהעג םרעװ גנַאהרָאֿפ יד רעטניה ןוֿפ

 , טייל עטלַא
 עטֿכירעג רהיא גּוא ןעלסקַא ענייז ףױא טרַאּפשעגנָא זיא ּפָאק רהיא נוא

 , טֿכזעג ןייז ןעלעטשרעֿפ רָאה עצרַאװש
 | ! רועילא ּוד טסיּב םּונ יו ; ליטש רעד ןיא טנייוו יז
 םעלַא ןוֿפ םהיא טלהעצרעד ּוא , םהיא רַאֿפ ץרַאה ץנַאג רהיא טנעֿפע יז נּוא

 ןיוש ייז ןעּבָאה םלַא , טנייה ײז זיא םע טֿכעלש יװ ,טנייה יז טהעג סע יװ
 ., ָאר טשינ ןעשָארנ ןייק זיא סנעגרָאמ וצ ףיוא נּוא --- םצעזרעֿפ

 ףע טשיװ ךּוטרַאֿפ רהיא ןּוֿפ קע םעד טימ גּוא ,םּורַא ךילּבעיל יז טמענ רעי
  גירנעגָאז --- ןעק לַאּב יד ןוֿפ ּבֶא ןערהערט יד רהיא

 , ןערעוו םּונ םלַא טעװ סע ,טשינ ןייוו ,עלעגײֿפ ,טשינ ןייוו ---
 סעּפע ןעמענּבָא טסָאּפ ןיא ןהעג ןעגרָאמ טסלָאז ּוד זַא , ריד גָאז ךיא נּוא ---

 רנוזעג םעװ עטַאמ רעד , ןעֿפלעה טעװ טָאג זיּב , עלַא ףיֹוא ןעּבעג נּוא דלעגי
 ,,,לָאמטסנעד ,ןענידרעֿפ ןענעק גוא ןערעוו

 , לימש רעד ןיא רעּביא יז .ט'רזח ,לָאטטסנער ---
 . ןעגיוא יד טימ .קניוו ַא רהיא רע טיג ,ןייז םּוג ןיֹוש טעװ לָאמטסנעד --

 ,ליטש רעד ןיא ןעפיל ענייז ןעשטפעש -- טסהעג גּוא טסהעטש ּוד יװ ױזַא .-- .
 , םינּפ רהיא רעּביא טֿפױל לעֿבײמש ַא --- םהיא ףױא טקּוק יז נּוא
 | ,,.םּוג ױזַא , םּוג ױזַא זיא רהיא גּוא



 :- | : ׁשַא םולש 0

 ,רעטּומ יד ןעגָארטעגמײהַא גוא לעּבור רָאּפ ַא ןעמונעג -בָא ,ליֿכיּב ן'טימ טסָאּפ ןיא ןיירא .לָאמ עטשרע סָאד עלעגײֿפ זיא סנעגרָאמ ּוצ
 | , ןעריוא יד רעּביא זיִב ליֿביטיּפָאק םָאר ןענױוצעגּבָארַא נוא םינּפ סָאד טשטײנקרעֿפ -- ענימ ערעיוז א טֿפַאמעג , טצֿפױעגּבָא קרַאטש טָאה רעטּומ יד

 יב ,  דנַאװ םֹוצ םרעקעגמוא םינּפ םער טימ .ךיז טָאה , םעב ןיא םגיל סָאװ - בקעי 'יר .רעטלא רעד |
 ,יײז רע טּביױרעּב טיֹומ ןראֿ נּוא ןעּבעל ּוצ טינ ןיֹוׁש .טמוק םהיא ,ןעשנעמ עגנוי יד , יז .טילוג עּב רע יו םיֹוא םע טהעז םהוא יב נּוא == | .. טמענ רע גּוא רעדניק ןעּבעג םעטַאט ערעדנַא . לעּבּור רָאּפ עטווערָאהעגסױא םרניק גיצנייא ןייז 1 זיא סָאד דלעג ַא ר סָאװ טסייוו |דּוי רעטלַא ךעד = |

 יד ןוֿפ ןרערָא עהָאלּב יד , עג גיוא ץנייז ךיז ןעזײלגרעֿפ ,סָאד גידנערעלק גּוא
 ֿכלעזַא טרעלק עא רע מעל רנַאװ רעד ּוצ ןעּבָארגע גנייא  םינּפ סָאד גוא | , טולב טימ ןעֿפָאלעגנָא טרעוו םינּפ  עסַאלּב סָאד גוא; םיֹורַא רהעמ ןעֿבירק ןעֿפעלש
 ,:ןעקנַארעג

 גּוא ,,, קילג םרעדניק יד ןוֿפ רעג גירלוש רעצנַאג רעד זיא רע זַא ,םיייוו רע |
 | יי םיױמ ם ןיֿפױא ,םעב י רע

 .טנוהאמנואווטפאטפאוטווטגעטספאטאיקטאטפעושטטשש =

 ךס א .ןערעוו טקילנעּב לָאמא טימ .םיפע טלָאװעג ט לָאו ו ;עלעניֿפ , יז גּוא =
 , עט'ריבג ,עטסערג יד ןייז ּוצ , ןערעוו : ךייר ,ןעּבָאה ּוצ דלעג

 גֹוא .,ריד ַאג -- יירעג זיא עלעגײֿפ העו , קעװַא עצנַאנ סָאד ריד .ַאנ ,ַאנ : ןײרַא טמוק רע גוא לעבור דנעזיוט טציא שטָאה טָאה יז ןעוו , לשמל ,טָא גוא = |
 ..העג גוא העטש ךיא יװ ,ןֵרְנ ןהֶא ךימ ּוד טסמענ םנחּב , טשינ גָאז
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 רזעילא רהיא םימ יז ,ערייּב יז ןעציז םעּב סנעטאט םייּב
 ;רעּפַא ךיז ייּב יז טלהיֿפ סיפע --- תחנ םימ לּוֿפ רהיא טרעוו ץרַאה סָאד נּוא |
 טזייוועּב רהערט עלוֿפַא גּוא --- טלהיֿפעג טשינ לָאמנייק ךָאנ םע טָאה יז סָאװ ןעגינעג
 / / .,ןעקַאּב יד ףיֹוא רהיא ְךיִז

 ,ךוטרַאֿפ ן'טימ םינפ סָאד ךיז טלעטשרעֿפ  ,טנייוו גּוא טציז יז
 סיז בעיל ןייז טימ םלַא גירנעגָאז --- רנַאה םיייּב ןָא ָא ךילּבעיל יז טמענ רע נּוא

 , ךיר טעּב ךיא ,עלעגײֿפ ,ףיוא ןיוש רעה , עלעגיײֿפ :לוק
 | עב סָאד גּוא רנַאװ םּוצ םינּפ ן'טימ טהערדעגסיֹוא טגיל עטַאט רעד גוא

 , כיטש רעד ןיא ךיז םרעה ץרַאה ןייז  ןּוֿפ ןענעוו
 ךיז ןעק יז זַא ,טלהֿפ יז , טֿפַאשיײרטעג ַא םהיא ּוצ םלהיֿפ יז , ןעציז יז נּוא |

 , ןעזָאלרעֿפ םהיא ףיֹוא
 בָארַא רהיא טלעקייק רע יו !טלהיֿפ יז --- רעטרעוו ענייז טגנילש גּוא טציז יז

 -- ,ןעצרַאה ןוֿפ רעניימש ערעווש עלַא
 .סנעטַאט ן'ֿפוא יז ףיוא קילּב ַא ןעֿפרָאװעג ,טהעררעגמוא ךיז טָאה עטַאט רעד

 ז



 עי
 דיר הרבה לי "רע גע: עח,

 טי א

 השעט ח'צונ פא
 טי עי יא ישי

 ? ןעגָאז טלָאװ סע יװ ,לעֿבײמש רעבעיל ַאזַא ןעסָאגעגסױא םעּפע זיא םינּפ עסַאלּב

 ץנַאג ןיימ םימ םיּכסמ ףיורעד םיּבסמ ןיִּב ךיא , ךילרעדניק ,ארומ ןייק , טשינ טָאה

 : , ץרַאה

 יי םּוג ױזַא , םּוג ױזַא ךיז טלהיֿפ עלעגײֿפ גּוא |
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 ,ןרעדנַא ן'בָאנ לעּבּור ןייא ּבָא טמענ עלעגיײֿפ גוא ,קנַא-ק ךָאנ זיא עטַאמ רעד

 | י|עטיײװצ ןֿכָאנ ןעגידילעּבור-ףניֿפ ןייא

 א רערניק יד ףיוא טקוק , טרעלק גּוא טעּב ןיא .טגי? בקעי 'ר רעטלַא רער

 , טגייווש
 ו רעֿבַאװש גּוא רעַֿאװש , רעטשטיינקעגנייא ; רעסַאלּב טרעוו םנייז םיַּפ סָאר

 2 קי , םיֹוא םהיא ןעהעג תוחוּכ יד וו טלהיֿפ רע
 ןערעװ ליֿביּב ןיא סעקרַאמי יד דלעג סָאד טסָאּפ רער ןוֿפ בָא טמענ עלעַיײֿפ

 , יא ןייז טשינ דלַאּב ןוש טעװ םע זַא ,טסייװ עלעגיײֿפ ,רעגיצניוו ,רעגיצגיוו

 יֹוַא טשינ ןיוש טלָאװ רע : ליטש רער ןיא ךיז טשניװ בקעי 'ר רעטלַא רעד

 0 ..,םרעטשעג םענייק טשינ ןיוש טלָאװ רע ,., טֿפױרּבעג לעיֿפ

 . סע .שולּב ןעּפָארט , טּולּב ןעּפָארט ,בקעי 'ר רעטלַא רעד ,טייפש רע גּוא

 . ןעּפָארט א ,..ּבָא ליֿביב ןוֿפ ךיז ןעּבעלק --- םעקרַאמ יד גוא - .םיוא ךיז טפעש

 -,לעֿפיּב ןוֿפ .עקרַאמ ַא ,טּולּב ןעּפָארמ ַא , לעֿכיּב ןּוֿפ עקרַאמ ַא --- ליױמ ןוֿפ םּולּב

 ,ןעּבעגעגסױרַא ךיז ןוֿפ טּולּב ןעּפָארט ןעטצעל םעד טָאה בקעי 'ר העטלַא רעד !. 

 ריי / יי טסָאפ ןוֿפ לעּבּר ןעטצעל םעד עלעגיײֿפ גּוא

 ףיוא זיא גָאט ןעּבלעזמער ןיא גוא .,, ןעּברָאטשעג רעטלַא רער זיא גָאט םענעי

 גָאט ןייא ןיא טָאה עלעגײֿפ ,,, ןעּבילּבעג ןרֵג ןעשָארג ןייק טסָאּפ ןיא ליֿפיּב םעד

 | | ... ןרנ רהיא ימ ןעטַאמ רהיא ןערָאלרעֿפ

 8 צ

 ' ןיא טעּפש זיּב טיינ גּוא טיינ וא פמָאל-ץילּב רהיא ייּב רעדױו טציז עלעגייג

 ײנ רהיא ןיא ּוצ סעּפע טמּוק לערָאנ רער טימ ךָאטש ןעדעי ןוֿפ גוא מאנ רעד

 יה - יי . טסָאּפ ןיא ליֿכיּב

 ,ליֿביּב םער טימ ןעמַאזװצ לייוו ,רעהירֿפ יו רעסערג ןייז טציא זּומ ןרג רעד

 .רחיא ףיוא רָאה עיורג ּוצ לָאמ עלַא ךיֹוא טמּוק סעקראמ רהעמ ּוצ טמוק םע .וָאװ

 : | : | .ו פָאק ןעצרַאװש
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 שא םולש 08 סאמיר אייל רייזל לי לי רעעראללרלאלרילי סי טא הרע ימי יא יה ראל לאל :-

 עטניק
 סינק

 6 4 יש

 .ץֶמאַמ ַא ךיוא
 (, ןערליטַאמ עטעמריוועג) }

 ִּׁׂש

 ,ןעּביױמ יד ףיוא טֿפײֿפ גּוא זיוה ןענירנעקָאטשניא םעד ּיַּב טהעטש גני רעֿכױה ַא נוא ,קירוצ נוא ןיהא ןעּבױט עסייוו ןעהילֿפ ךיור םעד ףעטנוא ,קרַאמ םעד רעּביא טרַאה ךיז טגעל ּוצ רע נוא םױרַא ךיור רעטֿכידעגַא ןעמיוק םעד ןּוֿפ טהעג טנהָאװ רעקעּב רעד ּואוו טרָאד ,ןענּורּב רעד רעּביא ןעגעק טהעטש סָאװ = ,זיוה ןעגידנעקָאטשניַא םעד ןוֿפ , ךילזייה עטסייװעגּבָא עניילק , עגירדיג םימ ןעטייז רעיֿפ עלַא ןוֿפ טלעגנירעג םּורַא ,קרַאמ רעד זיא גידנעקע רעיֿפ = |
 , ךיז ןעגעירק גוא יןעלעטש , יר רַאֿפ ןעהעטש ןעצטיה עטסערג יד ןיא ,ךעלֿכיט םימ טלעקיוועג םּורַא רע'טינֿפ-עדהימ עטנערּבעגּבָא טימ רעּביײװ נוא  ,סנירג גּוא ןעטֿכורֿפ עגערעישרעֿפ ןענעיל ןעריהט יד ףיוא , ןעלהוטש ייווְצ ףיוא טגיילעג ףיוא ןעריהט ,"ןעלעטש, ןעהעטש ןענורּב רעד רעּביא ןעגעק |

 , עקרעּפעלש ּוד ? טסימ ןיימ טסגָאמ .רעֿפ ,ןעגע ירק ּוצ ןערערָאנש ַאזַא םימ ךלַאּב רימ ךיז טניול סע ,,יַאדוַא == = }
 . | יי ,רעטרעװ ערהיא ףיֹוא ןעזעוועג םיּכסמ טָאה ,לעֿביט םער רעטנוא ןוֿפ סיֹורַא גיהור טקּוק סָאװ םינפטנערּבעגּבָא קיד רהיא גּוא  ,ךוטרַאֿפ ןעגיצטומש ןעטיירּב א טגָארמ ,ןערעה טוָאלעג רעטרעוו יד ךיז ןעּבָאה ןעפיל עטיירּב ערהיא ןוֿפ סָאװ -- ,גיצרעֿפ ענינייא רהָאי ַא ןּוֿפ ענערוי ַא הטנעי = |

 - / ,טרַאשעג רעטנורַא רָאה יד ךיז סעּכ טימ נּוא ןערהיוא עּבלַאה יר רעּביא לעֿביט סָאד גידנעקיר ּבָארַא טרעֿפטנעעגּבָא הּבומ רהיא טָאה -- ןָא ריד יו םּוג ױוזַא ףךימ טרהעג רע ? טּפַאהעג דרָאּב ן'רַאֿפ טָאנ ןיוש טסָאה ּוד טסניימ  סָאװ =-
 , ןעגירשעג ענערוי יר טָאה . ,.ןעגָאז טשינ שירק ןייק ריד ךָאנ טעו םנוה ַא וליפא נּוא ןעּברַאטש טסעוֶו ,עטצירּפ ,רלעג ןייר רימ גוט סָאװ -- | טיי ,תוללק עטיוט טימ ןעטלָאשעגנָא יז לייוו רעד טָאה ,ןענַאטשעג . גירייל יא סָאװ ,הּביוט נוא ,"לעטש, ס'הטנעי ּוצ ןעמוקעגוצ זיא עמ הנוק ַא
 , ןלרָאװעג ליטש ןערער ןעטיז ןיא יז זיא , ןעמהיר ּוצ ןײלַא ךיז טשינ טסַאּפ סע זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז רָאנ ,ליקחצ ןהּוז רהיא ןוֿפ ןערעהנּוצנָא ןעּבעג טימ רעד טלָאװעג עט'נכש רהיא טָאה ,הּביֹוט

 .ןַאמ ןייד ךָאד טלָאװ ,ןעװעג טייל לעקיטש ַא טסלָאװ ּור ןעוו ,יַאדוא --- , טרעֿפטנענּבָא רהיא טָאה ,ןערַאּב טרָאװק ַא עט'הנוק יד גידנעטסעמנָא ,הטנעי/ |



 = עי עי =

 89 עמַאמ ַא ךיוא
 האור" לא" ל"רו לראטש"לאפ 2 בטל על בנו לד נא 2

: 

 טשינ ריר םימ ךָאד ךיז טלָאװ דניק ןײד וא ,ןעּברָאמשעג טשינ ריד רעּביִא
 : | ,ריד טימ ךָאד ךיז טמעש רע ,טמעשעג

 | :לוק ַא םימ םױרַא נּוא םעּכ ןיא ןערָאװעג זיא הּבױט
 ןייז רַאֿפ ןייז ּור טסנעמ הרּכּכ ַא ! רימ םימ ךיז טמעש רניק ןיימ ,הֿפּוצח ---

 ,ןענַאט רעד ּוצ ןעמאנ סדניק ןיימ טרעוו טשינ וליפא טזיּב ,לעגָאנ ןעטסדנימ
 זיא ,רהיא רעּביא זַא ,טגָאז ןעּמ סָאװ ןייוועג ַא םימ םױרַא טלָאװעג םָאה יז

 רָאנ , רהיא טימ ךיז טמעש ל'קחצי ְךֶהֵיא ,דניק רהוא נּוא - ,ןעּברָאמשעג ןַאמ .ההיא
 ןעמֿפערק עלַא טימ ךיז יז טָאה ן'רהערט ערהיא טימ ן'הטנעי ןעהײרֿפרעד ּוצ טשינ
 . ןעגייוו ּוצ טשינ ןעטלַאהעגניַא

 טייפנעי רעטנּוא שזָאלעג רעטנורַא רהעמ לָאטַא םָאװ ךיז טָאה ןּז יד
 ןיא קעוַא ןענעז עלַא נּוא קרַאמ םעד רעּביא טליַאעג ךיז ןעּבָאה ןערוי ,ליטרעטש
 ןעּבָאה קרַאמ ןעמימ ןיא ןענּורּב םעד ייּב ,ןענעוַאד החנמ לעסענ-שררמה-תיּב םעד
 רדח םעד ןוֿפ ײרֿפ טשרע ןענעז סָאװ ךילגנוי:רדח ןעּביילק ןעמַאװצ ןעּביױהעגנָא ךיז
 7 - הנה | - ,ןעגנַאגעג

 ריהט יד) , דנעה יד ףיוא ךעלשיוק רֶאַּפ ערהיא ןעמונעג ןעמַאזוצ טָאה הּביֹוט
 ,(ןענע'בנג טשינ רענייק טעװ סע :טוָאלעג קרַאמ ןיא יז טָאה ןעלהוטש יד טימ
 קרַאמ םעד ןוֿפ לימש יז זיא תוללק רָאַּפ ַא הטנעי עּבָארג יד גידנעזָאל רעּביא גּוא
 | | ,קעװַא
 טָאה ןעגנַאגעג םייה ַא ןײלַא דנעה יד ףיֹוא ךעלשיוק יד םימ ךיז זיא יז ןעו עיא

 | | ,טרהעלקעג ל'קחגי רהיא ןעגעוו יז
 סָאר אלימ ,סױרַא טשינ ןעניז ןוֿפ רהיא ןעק רעטרעװ עגידעֿבעטש םוהנעי

 עלַא ,טשינ רהיא סע טרַא ,ןעּברַאטשעג ןַאמ רער זיא רהיא רעּביא :טגָאז יז סםָאװ

 ,טגָאז יז םָאװ רָאנ ,קנערק םנַאמ רהיא ייּב טעּברַאעגקעװַא טָאה יז סָאװ ןעסייוו

 ,קַאט , "פיר, ןיא זיּב רהיא טקנערק סָאד , רהיא טימ ךיז טמעש ל'קהצי רהיא זַא
 ןייק רהיא ייּב רע ליוו , ןעניטֿפענ טֿבַאנ רעד ףיוא םייהַא טמּוק רע א ,רהיא ךיי טֿפַאד

 | | יה .ייןעֿבױרעֿפ טשינ ךַאז
 ,'הטנעי ןעמלעש ןעּבױהעגנָא יז טָאה סָאד גירנערהעלק גּוא

 !רענייא עטַאט ! םלוע לש ונוּבר ,סָאד יז לָאז ןעּבעל רעד טשינ --
 .שמעש ל'קחצי זַא ,טניימ יז סָאװ סָאד זַא ,טֿכַאדעג רהיא ךיז טָאה םיפע

 יד יז טָאה ץלַא ,ןהטנעי רּונ ןעקנַאדרעֿפ ּוצ טשינ םענייק יז טָאה רהיא טימ ךיז

 | | ,טֿכַאמעגנָא , ה'טפשכמ
 !? םהיא ּוצ רהיא טָאה ןעטֿפעשעג ַא רַאֿפ סָאװ ,ל'קחצי ןיימ . דניק ןיימ ---

 | / :לוק א טימ סױרַא זיא יז גּוא
 עטַאט ַא ךָאד טזיּב ,ערווירק ןיימ ןעמענָא ךיד טסלָאז ּוד , םלוע לש ּונֹוּבר = = |

 סי . ןעגייווש טשינ רדיא םע טסלָאז ּוד ,,םימותי רַאֿפ

 ןעֿפורעננָא ךיז טָאה --.?הּבױמ ,ױזַא רהיא טלעש ןעמעוו ? סָאד ןעמעוו --
 } םָארקםינש רהיא ןוֿפ ריהט ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עטפ'הריגנ יד הָחֶנ רהיא ּוצ

 ,גידנעהעג םייה ַא ןײלַא ךיז ּוצ ױזַא טלעש הּבױט יװ גידנערעה גוא
 5 טָאה , עצינ'המש-חמי יד ,הפוצח יד טשינ זַא ? עשט'תיב-לעּב ןיר ןעמעוו --

 יי: יי 6 1 2 7 5 6 גאָר - ( ראה א 4 , , ז 4 , 1
* 
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 שא םולש 7 10
 י
 רייז הספר "לקיש" טי = =

 טָאק- םער וליפא טשינ גּוא ,ןירַא ק רַאמ ןיא רעגניֿפ םער :טימ גידנעזייוו ןעֿפורעגסױא
 .ןעגנַאנעג רעטייוו ךיז יז זיא ,רהיא ּוצ טדער סע רעו ןעהעז ּוצ גידנעּבעהֿפױא

 י הירֿפ רער יא טנייה זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ; גידנעהעג רעטייוו הֹּביֹוט גּוא
 בומש רעטייווצ רעד ןוֿפ יז טָאה ןיײרַא ךיק ןיא ןהיה ַא טימ ן'החנ ּוצ זיא יז ןעוו
 טָאה יז ,ןענרעל ןיא ךעל'םירוחב ס .החנ טימ ךיז טרַאּפש רע יװ לוק םל'קחצי טרעהעג
 ןיהַא ןויּכ ַא טיט יקַאט נּוא , ן'החנ ייּב ל'קחצי רהיא טסע ךָאװמימ זַא | , טסואוועג
 זיא רע , ,ןעבָאה ךיוי עטוג ַא לָאז ל'קחצי רהיא ירּכ ןהיה רעד םימ ןעגנַאגעג ּוצ
 , ךַאװש ױזַא , ךיּבענ ,ךָאד

 ירד יקַאט יז טָאה ,לק ס'נהּוז .רהיא ּבוטש רעטייווצ רער ןוֿפ גירנערעה גּוא
 ךיז טרַאֿפש ל'קחצי רהיא ,קעװ ַא טשינ יז זיא ךָאד רָאנ ,ןעזָאלרעֿפ טלָאװעג ךיק
 ןייז ּוצ םיּפע ןעמוק יז ? ןעד םיפע .ןענעק ייז ,ןענרעל ןיא רעדניק ם'החנ טימ
 ךימ םעװ רע ןעוו ,ןעקָארשעג ךיז יז טָאה "ןעמעשרעֿפ ךיז םעוו רע, ? עװשעדָאּפ
 ,ענערוי קרַאמ ַא זיא עמַאמ ןייז, ,, ,"רנַאה רעד ןיא ןהיה רעד טימ ןעֿפערט ָאד
 ןייק טשינ דניק ַא, .טזָאלרעֿפ טשינ ךיק יד יז טָאה ךָאד גוא ,,, יסּוחי רענעש ַא
 טנייה יז טלָאװ ?"ּבָא רעדניק ס'החנ ןעטסָאק לעיֿפיװ נּוא ,טסָאקעגּבָא ןעשָארג
 ףָאד יז טלָאװ ןעטסָאק ּבָא טֿפרַאדעג טָאה ל'קחצי רהיא סָאװ רלעג סָאד טאהעג
 , לוק ןייז ּוצ טֿכרָאהעג ּוצ ךיז טָאה נּוא ןענַאטשעג זיא נּוא ,, ,"ןעוועג עטס'הריגנ ַא

 ףךָאד לאו רע ,ןעל'קחצי ןהעז נוא -- ןעּבעל טֿפרַאדעג טָאה רע ! יוא ---

 ךיז ןעּבָאה סע ,טנעֿפעעג ריהמ יד ךיז טָאה רלַאּב --- "ןערָאװעג דנוזעג רלַאּב
 םהיא ןעּבָאה ךעלקע יב יד , ל'קחצי רהיא םימ רעד ןיא ,ךעל םירוחּב ם'החנ ןעזיוועּב
 ,טמַאלֿפעג

 ריהט יד ךרּוד דלַאּב נוא טרערעג סױרַא ךַאװש רע טַאה ,ןעגרָאמ םּוג ---
 טמעשרעֿפ זיא רע ,ןּוהטעננָא שפנ-תמגע םהיא טָאה יז ,טסואוועג טָאה יז ,םױרַא
 . ךעל'םירּוחּב ס החנ רַאֿפ ,ייז  רַאֿפ ןערָאװעג

 ,ןעניוזעג ךלימ רהיא ,ל'קחצי רהיא ,דניק רהיא : ץרַאה ןיא טלהיֿפ יז גוא
 , ץרַאה רעטיּב רהיא גידנעסעינסיוא נּוא ,םהיא ּוצ החנ טָאה ןעטֿפעשעג ערַאֿפ סָאװ
 גּוא טסָאקענּבָא טשינ ראג טָאה ןהוז  רהיא סָאװ סָאד רַאֿפ ךיוא , ּפָאק ס'הטנעי ףיוא
 : ןעטלָאשעג לוק ַא טימ ךיוה יז טָאה ךעל'םירוחּב ם'החנ רַאֿפ רעסעּב ןעק

 רהיא טסלָאז ּוד , ןעמעננָא עדווירק ןיימ ךיד .טסלָאז ּור ! םלֹוע לש ונֹוּבר ---
 .ןעבעל רעּביא טשינ טֿכַאנ עניטנייה .יד לָאז יז , ןעלהָאצֹּב רַאֿפ רעד

 ןעּבָאה ,טלעש נּוא ןײלַא טהעג) ענערוי א יו .גירגעהעז -רעהעג יײּברעֿפ יד

 ,טֿכַאלעג
 , ןערָאװעג לעטרדעטש ןיא זיא רעטסניֿפ .גּוא .,טקורעגנָא ךיז טָאה טֿכַאנ יד

 ףיוא טפעלשעגֿפױרַא יז טָאה = , ןעגנַאנעג םייה ַא רעלשיוק יד םימ זיא הֵּביומ == |

 : | , ריהט יד טנעֿפעעג גּוא זיוה רהיא ןוֿפ ּפערט יד
 | ,ןעמוקנ עג ןענעק ַא תולוק רהיא .ןענעז עמַאמ יד ,עמַאמ יד ---+

 רערניק יד ךיז ןעּבָאה ּבוטש רער ןעטימ ןיא ,ניֿבור ןעוועג זיא בומש יד

 םרניק ןייא ."עטצמ} ןעיירש ּוצ טרהעגֿפױא טינ גוא ןּבױטמ ןעּבענ טלעטשעג םּורא;

 ,?גָאמ ןעצנַאג א ןעװעג סָאד ּור  טסיּב ּואוע :רעגידנענייוו ַא ןעוועג ּויַא ליק

 יש



יי טיט טעטיג
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 ס

 ,"ןעמוקעג טויב ּוד זַא , עמַאמ זיא טּוג יו, : רעֿפילהערֿפ ַא ןעוועג זיא לוק סנעטייווצ ַא

 י -. טשימעגסיֹוא םענייַא ןיא ךיז ןעּבָאה תולוק עלַא יד גּוא

 *עינַא ענערוי .יר טיירש ,ןעּפַאח .םעטָא םעד שטָאה ךימ טזָאל !טגייווש ---

 הי .ךעישיוק יד גידנעלעטשרעד

 ןוֿפ לעּביטש עניילק סָאר זיא דלַאּב גּוא . טֿבוזענ סיפע ,ןעמיֹוק םּוצ ּוצ זיא יז

 י . ןערָאװעג ןעטֿבױלעּב לעפמעל ןעטרעֿכױר-רַאֿפ ןיילק ַא

 הּביוט יװ ,ךיק רעד םּורַא טר ִא סָאר ןעטֿבױלעּב רּונ טָאה ןייש רעֿפַאװש רעד

 ?טֶלָא ןייא עטביולעב , טצייהעגרעטנּוא ךילצלעה ייווצ ןעטרָאד גּוא ןענַאטשעג זיא

 םענעועווע עגָא ןוֿפ ןמיס ַא) טעּב א ןעּבעג ןענַאטשעג זיא סָאװ  ןישַאמ .עטּבױטשרנֿפ

 -ףיוא . ןענַאטשעג לעפמעל םעד רעּביא ןעגעק זיא סָאװ םעּב בלַאה ַא גּוא ,(רעריינש

 ןענעלעג ןענעז סע ןעֿבלעװ ףיוא היורטש טײרּפשעג סיוא ןעועג זיא טעּב םעד

 סָאר ,ּבוטש רער רעּבוא ןענָארטעג ךיז טָאה חיר רעייז גּוא , םֹּביֹוא ןעדעישרעֿפ

 , ןעטָאש םעד ןיא ןערָאװעג ןערױלרעֿפ ןענעז ןעטעּב יד טימ לעּביטש :לייהט !עגירּביא

 .* ןעּברָאטשעג זיא רעריינש רעזייל ןַאמ .רהיא יװ רהָאי ןעּבלַאהטרעדנַא טשרע ===

 הע בוא טקרַאטשעג םהיא ךיז טָאה טסיה רעד ןעוו ףוס םּוצ ,ןעּבעל ןייז ייּב ךָאנ

 יקעוַא הּבױמ ךיז טָאה ,ןייז סנרֿפמ רעדניק גּוא ּבײװ ןייז טנעקעג טשינ טָאה

 טָאה ,טקרַאטשעג ךיז טָאה קנערק יד רהעמ סָאװ נּוא ,ןענידרעֿפ ּוצ םיפע טזאלע

 .ןטנהָאװעג ןיוש יז זיא ,הנמלַא ַא .ןערָאװעג זיא יז זַא נּוא ,ןעװערָאה רהעמ טוומעג יז

 0 , דניעג-זױה ןעצנַאנ ן'רַאֿפ ןעטייּברַא ּוצ ןעוועג

 ןעועװעג יא רע ,לעפעק טּוגַא טַאהעג טָאה ,קקהעי לעגנּי עטסלע סָאד

 גירנעגעיל גּוא ,ןעּבעל ןערעטסניֿפ םרעריינש רעזייל + ןיא ,טסיירט רעגיצנייא רעד

 ןעטוג ַא רעּביא שטָאה טזָאל רע ,טסיירטעג ךיז רע טָאה טעּב ןעטיוט םעד ףיוא

 , , ךיז ךָאנ שידק

 רעד ףיוא :טָאהעג .תונמחר םיתביילע יַּב יד ןעּבָאה ןעברָאטשעג זיא רעזייל ןעוו

 ּוצ סָאװ טימ ןעבָאה לָאז יז זַא , לבּור רָאּפ ַא טֿבַאמע =ןעמַאז ּוצ ,הנמלַא רעטסיוו

 "ןײרַא .םהיא יז ןעבָאה ּפָאק ןעטּוגַא טָאה ל'קחצי זַא גידנעהעז גוא . ןעלדנַאה

 "קעװַא םע נוא .,רעזייה עֿכייר ןיא געט םהיא טֿפַאשעג ,שרדמה:היּב ןיא ןעּבעגע

 יי ,שרדמה:תיּב ןיא ןענרעל ןעּבעגעג

 רהיא םע טָאה םיריגנ יד יב טסע ל'קחצי רהיא זַא ,גידנעהעז הביוט

 + ןעסע ןעּבעג סהיא יז ןעק סָאװ ,דניק ךַאװש ַא ךיּבעג , ןוהטעג הָאנה ַא ,ןעצרַאה

 ײז טָאה ליטש רער ןיא רעּבָא ךָאד , ןעטסעּב םעלַא ןוֿפ רע טָאה םיריגנ יד ייּב ,טרָאד

 ,רעוייה עֿביײר עדמערֿפ ןיא טסע ליקחצי סָאװ םעד ןוֿפ ,טַאהעג שפנ:המנע ןוֿפרעד

 "ףעדא ןוהטעג הבוט ַא םעד םימ רהיא םָאה ןעמ בוא טסּואװעג םינ ןיילַא טָאה יז

 ...הערַא
| 

 טהעג ל'קחצי רהיא יװ יז טהעז "לעטש , רהיא רַאֿפ גירנעציז .יױזַא לָאמנייא

 טהעג נּוא םּורָא םעד רעטנוא  ליקעזיליפה םעד טימ לעסעג:לוש םעד ןוֿפ םױרַא

 ןיא רהיא םע טָאה ,ןעסע קיטשורֿפ ןירַא זױה ם'ריבג םעד לעדניז ןיא ךיילג

 הלַאּב לייוו ,ןץהטנעי טימ ןעוועג םּוג ךָאנ לָאמטסנעד זיא יז ,ןעֿכָאטשעג ןץרַאה



 יי וי : שא םולש - :9

 יש עי 0 :טנַאזעג רהיא ּוצ יז טָאה , טַאהעג תונמחר רהיא ףיֹוא עלַא ןעּבָאה טריוט ס'נַאט םעד ךָאנ
 | | ,רני ןיילק ַא יו םּוׁשּפ ךיא ןייוו ,רימ יב טשינ טסע רע זַא ךימ ןָאמ רעד ךיא זַא נוא ,ךיוא ל'קחצי ןיימ רַאֿפ רעלעט ַא/ / רערעינ ַא לעטש נּוא ךיא סענרעֿפ ,גָאטימ רעדניק יד ּבעג ךיא עוו לָאמ סערעי ךָאד , םריבג ַא יו רּונ  ,דניק ַא םענערוי קרי ַא ןייז טלָאװ רע יוװ טשינ ,ךייַא ךיא נָאז ,םהיא טלערנַאהעּב , רעטרע עכייר ייּב ןעסע םהיא טֿפַאשעג- ,דניק ןיימ טימ נוא ,רימ טימ ןוהטעג סשוג ךָאד ןעּבָאה יז , םיתּביילעּב יד ּוצ םעיזנעטנָארּפ ךיז טֿכַאד ,ךיא גָאה סָאװ טהעז , טשינ ןַײלַא םייוו ךיא , הטנעי רימ טּביולג --

 | | ,ץראה ןיא רימ טיינש = , גָאטימ סָאד לייהט ּוצ ךיא ןעוו ךָאד רעּבָא ,הביוט טנָאז ,הטנעי ,טֿכערעג טייז רהיא --- י ר | | ,טנָאועג םנייטשימ ? ןעסע ּוצ ןעּבעג דניק ַא ןַאמירַא ןייא ךיּכענ ןעק סָאװ ,ןערָאװעג םייל ַא רע טלָאװ ךייא ייּב ןעד סָאװ ,בָא הטנעי רהיא טרעֿפטנע = , ענערוי עשירַאנ ַא טייז רהיא ,טהעג --
 | | | 0  ,קעװַא ןעל'קחצי רהיא ייַּב טּבױר ןעמ זַא ,טֿכַארעג רהיא ךז טָאה םיּפע ,טרעלקעג עּבלעו סָאד ענערוי יד טָאה רעדניק יד רַאֿפ ןעסע ןעֿבָאקּבָא 4 ךיק רעד יב גידנעציז טציא נוא =

 יי | , ןעל'קחצי רַאֿפ רמעה ַא ןעטֿכער רַאֿפ ןעמונעג גוא ,טלעטשעג רערינ ַא שיט םעד ףיוא ליּפמעל סָאד יז טָאה ,םנעלעג ןעֿפָאלש ךיז גּוא ןעסעגענּבָא ןעּבָאה רעדניק יד ןעוו ===
 , ןעמוקעגניירַא זיא .ל'קחצי גוא , טענֿפעעגֿפױא ריהט יד ךיז טָאה רלַאּב == |

 ,לעטיה ןעצרַאװש םעד ןוֿפ גּוא עלעקטָאּפַאק ןעצרַאװש םעד ןוֿפ םױרַא גיד זנורּב טנייש םינֿפ םייוו ןייז .,רַאד . נוא ךיֹוה , ןהעצרעֿפ רהֶאי ַא ןוֿפ לעגנוי ַא זיא ל'קחצי
 - | : ,טגָאזענ ליטש רע טָאה ,דנעװָא טּוג --
 ,סָאװ רַאֿפ ןײלַא גידנעכיו טשינ , ןעּבָאה ץרא-ךרד דניק רהיא רַאֿפ ףרַאד יז זַא ,טלהיֿפעג יז טָאה ץרַאה ןיא ,טרֶע רהיא ןעמערטעגּבָא םהיא טָאה רעטּומ יד

 | ,טקוקעגניירַא גּוַא רפס ַא עלעקֿפַאש-םירפס םעד ןוֿפ ןעמונעג םױרַא גּוא טצעזעג רעדינ ַא ךֹד טָאה רע | ,קילגמוא ןייא ל'קחצי רהיא רַאֿפ ןענעז טײקמירָא רחיא טימ יז זַא , טֿכַארעג רהיא ךיז טָאה רלַאּב נּוא
 , טקורעג ּוצ רעטנעהעג םהיא ּוצ לעּפמעל סָאד נּוא לעועלג סָאר ךּוטרַאֿפ םעד םימ טשיוועגסיוא ,לעּפמעל ןוֿפ לעטיונק סָאד טהערדעג סױֹױרַא טָאה רעטּומ יד |

 ,ןעקנויטע: טשרע ּבָאה ךיא ., ןיינ -- | ,ןעגיר סעּפע םימ דניק רהיא גידנעלעוו , ליטש רער ןיא רעטומ יד םהיא .טגערֿפ ? ל'קחצי ,ייחמ זָאלג ַא ןעקנירט טסעוװ --
 לעלעפע ַא רשפא -- = }
 , ןעגיוושעג טָאה רע 'ו

  םהיא .ןעּבעג שיט םער ףיֹוא טלעטשעג רעדינ ַא .גּוא רעסעמפ םימ ךילעפע רָאּפ ַא טנעלענֿפױרא ., לירעלעט ַא טֿבַאטעג ןייר טָאה רעטומ יד

 ערעב
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 טי :

 הֹֿברּב ַא ךיוה ,עלעפע ַא טליישעג בָא רעסױרג ַא יו גיד'תומיענּב ךיז טָאה רע
 0 0 סיי . ןעסעגעג גוא טֿפַאמַײג

 רהעמ  םהיא ּוצ ךיז הּביומ/ טָאה } עלעפע סָאר ןעסעגעג טָאה ל'קחצי ןעו = }
 , םהיא ּוצ טקורעג ּוצ רעטנעהענ ךיז טָאה גוא טלהיֿפעג רעגיד'עמַאמ

 ךָאג ליקחצי טָאה עלעּפע עטייוצ סָאד גיד תומענּב גידנעליײשּבָא .גּוא
 - | : טרערעג רעֿבילּבעיל

 ..ןיא-ָא ָאר ,העיסנ רער ןעגעוו- טפעומשעג לד םעד טימ - טגייה .ּבָאה ךיא ------
 ּוצ ןעמעװ יב ;ד םשינ ,ןוהט ּוצ סָאװ ָאד טשינ רָאג זיא שרדמה:תיּב ןעגיה
 ןיא עװעקַאמ ךָאנ ןעּבעגעג הצע ןייא רימ טָאה רע ,ןענרעל ּוצ ּואוו גּוא , ןענרעל
 שאר םעד םייח 'ר ּוצ ףעירּבַא ןעּבעג טימ רימ םעװ רע ,ןערהָאֿפ ּוצ הבישי רעד
 / ,ןייז ברקמ ךימ לָאז רע ,הבישיה

 :רעד קרַאמש יז זיא , ןעוָאל רעּביא יז ליוו ל' קח רהיא זַא , גירנערעה הּביֹוט
 יד -- "ןייז ביקמ, ,"הבישיה שאר, ,"ןיד, רעטרעוו יד רָאנ ,,ןערָאװעג ןעקָארש
 ףיוא ןעֿפרָאװעג ןעּבָאה ןענַאטשרעֿפ טשינ טָאה יז סָאװ רעטרעוו שדוק ןושל עֿכיֹוה
 ךלַאּב . . . ןעּבָאה ץרא-ךרד טֿפרַאד יז זַא ,טלהיֿפעג טָאה יז נּוא המיא ַא םעּפע רהיא
 טימ ,הצע ןייא רהיא טימ ךיז םלַאה 'ליק ?חצי : טגיהורעּב רעטרעוו יד יז ןעבָאה
 ,,.עמַאמ ןייז ,רהיא

 , ענימ עמורֿפ ַא טימ טרעֿפנעענבָא יז טָאה ,טסייה ןיד רעד זַא אלימ --
 עלַא טימ "רעש, ןעמ טנערעל טרָאר , ל'קחצי רעטייו טנָאז ,ָאי --

 ןעמ ןעק טרָאד ,גלֿפומ ןדמל ַא זיא "הרות רוא, ןוֿפ רּבחמ רעד םייח 'ר , םישרֿפּמ
 , טײלַא ן ןעסקַאװ םוא

 םיִּפע טלהיֿפעג ךיז טָאה יז ,טגיהּורעּב ןעצנַאג ןיא יז ןעּבָאה רעטרעוו יד
 ,רניק ַאזַא ןוֿפ עמַאמ יר זיא יז --- דניק להיא זיא סָאד = טֿבױהרעד םיּפע .,ךילקילג
 היא טָאה ץרַאה סָאד רָאנ ,. , ןעזעוועג טשינ ל'קחצי ךָאד טלָאװ יז טשינ ןעוו גוא
 ,+ . ןערָאװעג גירעיורט זיא יז גוא ןעסירעג

 : ןייועג ַא םימ סױרַא זיא גּוא ןַאמ רהיא ןָא טנָאמרעד ךיז יז טָאה ךָאנ רעד
 טָאה ,טּבעלרער תחנ סָאד שטָאח רע טלָאװ , טבעלע זג שטָאח ר ע טלָאװ ---

 ,טעצֿפױעג יז
 , טקוקעג ןײרַא רֿפס ןיא טָאה ל'קחצי
 טזָאלעג טשינ טֿבַאנ ייּב יז טָאה , ןערהָאֿפ קעװַא ךיז טּביױלק ליק ?חצי סָאװ .םָאד

 | .ןעסירעג רהיא טָאה ץרַאה סָאד ,ןעֿפָאלש
 טמולחעג רהיא ךז טָאה ,רעגעלעג רהיא ףיוא גידנעגיל טֿבַאנ ייַּב גּוא

 גוא , ןָא ןעמוק תֹואּפ עגנַאל גּוא ,ןעלמיירטש עֿפעימ םימ םינּבר עסיֹורג םעּפע יװ
 טימ לעמיירטש ַא ךיוא טגָארט ל'קחצי רהיא ,קעװַא ל'קחצי רהיא , רהיא ןוֿפ .ןעמענ
 םימ קעויַא טיי טהעג רע גּוא ,דנַאה ןיא רֿפ ּבָארגַא טלַאה נּוא תֹואַּפ עגנַאל
 לָאז . יז בוא ,טשינ ןיילַא טסייוו יז גוא ךָאנ טקוק נּוא טהעטש יז ,םינּבר יד
 יא .רָאג ןענייוו רעדָא- ,ןעהערֿפ

 .ןעזעוועג טשינ ןיוש זיא ל'קחצי ,טפַאהעגֿפױא טעּפש ךיז יז טָאה הירֿפ רעד גוא
 גּוא , ןיירַא .קרַאמ ןיא ךיז טלײַאעג גּוא טגיטרעֿפע בָא רערניק יד ךיג .ףיוא טָאה יז
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 רהיא ךיז טָאה םע נּוא טרהעלקרעֿפ ךיז ךיז טָאה לעטש רהיא ייּב גידנעצטיז
 טציז טָא ,טרָאטש עסױורג ַא ןיא בר ןיא רע ,ןהּז  רהיא ייַּב טציז יז זא טֿכַאדעג
 טלַאה נּוא ּפָאק םעד ףיֹוא לעמיירטש סיורג ַא ,ןעקָאז נּוא ךיש ןיא ןּוהטעגנָא רע
 גּוא טייז רעטֿכער ןייז ייּב טציז יז ,ןירַא טקּוק גּוא דנַאה רעד ןיא רפס ּבָארג ַא
 ןיא לירעלעט ַא טימ עטנעי ןירַא טמּוק םע , ךיז טנעֿפע ריהט יד ,קָאז ַא טקירמש
 | / ,הלַאש ַא ןהּז רהיא ןעגערֿפ רנַאה רעד

 . ןעקנַאדעג עסיז ערהיא ןוֿפ טקעװענֿפױא יז טָאה הנוק ַא

 םעד ןוֿפ ןייש רעד יב גוא לעשימ םע יב ןעסעזעג הּביֹוט זיא טֿכענ עצנַאג
 רַאֿפ רערמעה יד טֿכַאמעג טֿכער ּוצ ז טָאה לעּפמעל ןעטרעֿכױרעֿפ םעגיילק
 רַאֿפ סע טיינ יז זַא ,טרהעלקעג יז טָאה ךָאטש ןערעי .ייּב ; ןײרַא געוו ןיא ל'קחצי
 גּוא ןענרעל גּוא ןעצטיז , ןײרַא הבישי רעד ןיא ןערהָאֿפקעװַא טעװ רע ,ןעל'קהצי
 ,טֿבַאמעג טֿכער ּוצ םהיא רַאֿפ טָאה עמַאמ יד סָאװ ,דמעה ַא ןּוהטנָא גימײרֿפ 'עלַא

 ןיא טָאה נּוא שיט םייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעסעזעג גידנעטש זיא ל'קחצי
 טָאה יז רָאנ ,ןעגָאז םיּפע טלָאװעג םהיא טָאה רעטומ יד ,טקוקעג - ןײרַא לײרֿפס
 2 ה .,.+סָאװ טסואוועג טשיג

 ןענַאטשעגֿפױא גָאטרַאֿפ ןענעז ןעליקחצי םימ הֶּביֹומ
 ףילרעטסעווש ענעֿפָאלשרע 8 יד ףָאלש .ןיא ךילרעדירּב יד טשּוקעג טָאה ל'קחצי

 ךיז טָאה , הדלָאג לירעטסעווש ןיא ,"דנװעג טּביײלּב, :םיולּב טגָאזעג רע טָאה
 םעד ןעטיילנעּב ןעהעג םימ ךיוא ליוו יז זַא , ןענייוו ּוצ ןעּבױהעגנָא גוא טּפַאהעגֿפױא
 םלי 'קהצי גירנעגָארט .גּוא- . ןעמונעגנייַ ליטש רעד יא יז טָאה רעטּומ יד , רעדורּב
 - ,סיֹורַא ּבוטש רעד ןוֿפ עדייּב יז ןענעז לעטסעק

 ןֿפ .טכַאמרעֿפ ןעזעוועג ךָאנ ןענעז .ןעדָאל יד ,ןעֿפָאלשעג ךָאנ טָאה סַאג יד
 גּוא טנוישעגרױוֿפ ַא ןערעטש ןעגרָאמ רעד טָאה עֿכריק רעד ןוֿפ ץטיּפש רעד רעטנוא
 יד רעּביא ןעגילעג זיא -םָאװ עסָאר עגידנעגרָאמ הירֿפ עטלַאק יד טעדלינעּב טלַאק
 ןיא רָאנ --- .טייקליטש ַא טהורעג טָאה סַאג נוא ליטעטש םעד רעּביא נוא ,רעֿפעד
 ,רעּֿביײװ רהוֿפ יד םּורַא ,סּביֹוא טימ ןענַאטשעג רהוֿפ עשרעיוּפ ַא זיא קרַאמ ן'טימ
 י :לוק ס'הטנעי טרעהעג ךיז טָאה ןעטייוו רעד ןּוֿפ גּוא

 י , ךיא םהענ םּביֹוא עצנַאנ םִאֵד ,ןעשָארג ןהעצ טימ ןעדליג ףניֿפ --
 םער ןעגנאגעג ךרּוד זיא ,לעטסעק סָאד ןעל'קחצי געדנעגָארטֿכָאנ , הּביוט .גּוא

 22  ,..ץלָאטש טימ טקּוקעג .רהיא ףיוא יז טָאה ןעטנעי גידנעהעזרעד גּוא קרַאמ
 טרַאװעגּבָא גּוא ,געװ םעד ףיוא , לעטרעטש םער רעטנוא םיורַא ןענעז יז ==

 ,אנטוק ןייק ןער הָאֿפ רעטַייו ל'קחצי לָאז טרָאד ןוֿפ זַא ,ץישטנעל ךָאנ טייהנעגעלעג ַא/
 טשימעגסיוא ךיז רע טָאה טייוו טרָאד , טלַאק נּוא עיורג ןעוועג יא לעמיה רעד = |
 גֿפױא לעמיה ןֿפױא רעדלעֿפ ּור ןוֿפ טָאה סָאװ ןעקלָאװ:היױט ןעגידרעֿכױר םעד טימ

 םענייא ןיא: ךיז ןעּבָאה גּוא טרערינעגּבָאר ַא רעדלעֿפ יד .ףיוא לעמיה ןוֿפ רעֶּבָא טגייטשעג
 6 ןעגיוצעג קעווַא ךיז .טייוו דנעגייוש:ליטש/ ךיז טָאה געוו רעד גּוא ,,,ןעסָאנעגגעמַאװצ



 5 ;מַאמַא ךיוא טי

 ףיֹוא טרַאװעג נּוא טלעטשעג רֶעַדינַא ןעּבַאלש םייּב עדייּב ךיז ןעּבָאה יז
 יי / - :סײהנענעלעגַא
 ענעשעק רער ןוֿפ סרע גיצרעֿפ רֶאּפ ַא .טצַארקעגסירַא טָאה רעטומ יד נּוא ===
 ,ץרַאה ןֿפױא ,רמעה .ןיא .ןעדנּוּבעגנייַא ,םהיא גּוא

 ןעל'קחצי רַאֿפ טָאה יז ,ןעניושרעפ טימ לּוֿפ ןערהָאֿפעגרּוד רהוֿפ ַא זיא דלַאּב
 םעד ףיוא ליטסעק סָאד טָאה גּוא ןעשָארג גיצרעֿפ רַאֿפ טרָא ןייא ןעגנּודעגסיוא
 - | , טנעלעגֿפױרַא ןעגָאװ

 ֿבידנעניוװ יז טָאה ! ןעמַאמ רעד א טשינ סעגרַעֿפ ! טייהרעדנוזעג .רהָאֿפ -- ==
 יי | | | . טרערעגסיֹוא

 | , ןעגיוושעג טָאה ל'קחצי
 טסַאּפ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז רָאנ ןעשּוק דניק רהיַא טלָאװעג טָאה יז

 | .ןע :טלַאהעגניַא ךיז טָאה נּוא ליגנוי גידנעסקאוורעד ַא רַאֿפ טשינ
 ןעשיווצ םהיא רַאֿפ ןעּבָאה ןערישוַסַּפ | יד , רהוֿפ רעד ףיֹוא ףױרַא זיא ל'קחצי

 | | , טֿפַאמעג טרָא ןייא ךיז
 טרָא ןוֿפ ךיז טָאה רהוֿפ יד .ןעוװ טגָאזעג רע טָאה , עמַאמ , רנוזעג ּביילּב --

 יי - ,טהרירעג
 סעגרעֿפ גוא טרָאד ןערעל נּוא ץטיז ! דניק ןיימ = ,טייהרעדנוזעג | רהָאֿפ --

 .ןעגעירשעג-ֿבָאנ רהיֿפ רעד ךָאנ הּבױמ טָאה ,ןעמַאמ רעד ןָא טשינ
 סָאװ , גרַאּב םער ףיוא ףיֹורַא טרעטייוו רעד לָאמ ַא סָאװ ךיז טָאה רהוֿפ יד |
 , סנעטייוורעד ןוֿפ ןעהעועג ךיז טָאה

 זיא רהיֿפ יד ןעוו ,.רהוֿפ רעד ךָאנ .טקוקעג ךָאנ ץלַא גּוא ןענַאטשעג זיא .הּביוט
 מהעררעגמוא .הּבֹוט ךיז טָאה ,ןערָאװעג ןערױלרעֿפ שזרָאק ןיא ןעמייוו רעד ןוֿפ
 , ןירַא טרָאטש רער ןיא קירוצ גּוא

 ןהעג יב. רַאֿפ .ןעמוקסיוא רחיא לָאז םע ידֹּכ געװ םעד טגעלעגנָא טָאה יז
 | , "םלֹוע תיּב , םעד

 טלעגנירעג ןגמּורא םלֹוע-תיּב םעד טָאה רעטערּב ןוֿפ ןעקרַאּפ .רעֿבױה ןייק יג = |
 , ןירַא לעמיה ןיא טקוקעג נוא ןעזיװעגסױרַא ךיז סױרַא ןעּבָאה תֹובצמ יד נּוא

 נּוא ןעקרַאּפ םעד ףיוא לעסיּב ַא טרעטע קעג ףױרַא גוא ןעגנאגעג וצ זיא יז
 תובצמ יד ןעשיווצ ,טָאה יז נּוא ןירַא ידלעפ, ןיא ּפָאק םער טקעטשעגניירַא טָאה
 טָאה ,הבצמ עניילק עטנַאקעּב ַא ןהעזרער טָאה יז זַא גוא ,,טֿבזעג ןעגיוא יד טימ סיפע
 יי : טלעקָאשעג | יהַא ּפָאק םעד טימ יז

 , ןענרעל הרות ,ןערהָאֿפעג הבישי רעד ןיא זיא ל'קחצי קו ןייד ! ךּורּב ,ךּורּב --
 סָאד יַאדוַא טָאה עטנעי ,קרַאמ םעד ןָא דנַאמ רעד רעּבָא ךיז יז טָאה דלַאּב

 טָאה נוא ,ןעּביילּב רעּביא טשינ ןיֹוש רָאג טעװ רהיא רַאֿפ :טֿפױקעגּבָא םּבוא עצנַאג
 | : | , טלייַאעג .טדָאטש ןיא ךיז

 טָאה םיּפע .ןעזעוועג ךיז טימ ןעדעירֿפ ּוצ רהעז גּוא ,ןעגנַאגעג רעֿביג זיא יז
 =רעֿפ יז טָאה סָאד גידנעטֿכַארט גוא ., ןוהטעג ךַאז עסיורג ַא טָאה יז זַא , טלהיֿפעג יז
 ,טֿפױקענּבָא סביוא עצנַאג סָאד טָאה עטנעי סָאװ םעד ןוֿפ שֿפנ תמנע םעד ןיא ןעסעג
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 טא = דר שי הע, זאלי טאהש לא ליטא: ר רבשע יב יא =

3 

 , רמלמ ןנחוי 'ר ּוצ לעוװירּב םעי זה טימ ןעגנַאגענקעװַא יז זיא ,  טשינ יז ןעק ןעזעל
 , ןענעיילרעּביא רהיא סע לָאז רע זש

 ןוֿפ ןעּביױהעגנָא טָאה גוא טסוהעגּבָא םּוג ןּוהטעגנָא ןעלירּב יד טָאה ןנחוי 'ר
 : ןעזעל ּוצ םיֹױרַא לעווירּב

 ,.,העונצה יתכיהא ימאל,
 ,טנערֿפעג הבוט טָאה ?שטיימ רעד זיא סָאװ --

 . רעטייוו טנעייל גוא ןנחוי 'ר טגָאז , רעטומ רעד ּוצ סָאד זיא לעטיט ַא -- ||
 וצ ךּוטרַאֿפ רהיא ןעמּונעג טָאה יז ,ןערָאװעג רעניטֿביל זיא טֿכיזעג ם'הּביוט |

 ,ןענייוו ןעּבױהעגנָא גּוא ןעגיוא יד
 , רעטרעוו שרוק-ןושל רעטייוו טנעיילעג נּוא טקרעמעּב םָאד טָאה ןנחֹוי 'ר =

 ,ענעדּוי יד ץלא טגערֿפ ? שטיימ רעד ?שטיימ רעד זיא סָאװ ---
 ויא םע ,ןהעטשרעֿפ טשינ סע טעװ רהיא ,ךייַא רַאֿפ טשינ ,טשינ רָאג --

 | | ,ל'טשּפ ַא
 / קערש ַא רהיא ףיוא ןעּבָאה רעטרעװ עשירוק ןושל יד ,  ןעגיוושעג טָאה יז = |
 | יי ,טרעהעגסיוא ץירא-ךרד םימ טָאה יז גוא ,ןעֿפרָאװעג

 ,בקעי נוא ןעדלָאג נּוא ןוהרש נוא ,יתוחא טימ ,יתבּוהא ימא םירעג ךיא,
 טָאה , "ןע'מייח 'ר ייּב ףָאלש נּוא ,, ,געט עלַא ּבָאה ךיא ,ןענרעל טּוג ךיז רע זָאל
 | , ןעזעלעג ןנחֹוי 'ר םיצולּפ

 ןעמונעגּוצ טָאה יז --- רעטרעוו ראּפ יד טימ ןענינגעּב טוָאלעג ךיז טָאה עּבֹוט
 ןיא רײרֿפ םיֹוהג טימ ןעגנַאגעג נּוא ןײרַא ענעשעק ןיא טגעלעג םהיא ,ףעירּב םעד

 ,ןײרַא קרַאמ
 , יד םּוצ ןהענרעטנּורַא ךיא לעװ -- טֿפַארטעג ךיז יז טָאה --- טֿכַאנ רעד ףיוא

 לעווירּב םָאר ןעזעל רע ןָאל
 -בָא גָאטימ ךיג ףיֹוא יז טָאה ,ןעמוקעג םייה ַא זיא יז ןעוו .טֿבַאנ רעד ףיֹוא

 ,לעװירּב ןעמימ ןיד םּוצ ןעֿפָאלעג גּוא , ןעסע רעדניק יד ןעּבעגעג , טֿכָאקעג !
 ; רנעוו יד ןעקעדעּב םירפמ םימ סעצילָאּפ עגנַאל ,ןירַא ּבומש ןיא זיא יז

 , ןיירַא רפס ַא ןיא טקּוק גּוא -- ןָא ןעּבױא טציז דרָאּב עסייוו ַא ןיא רוי ַא גוא|
 , ןעטייוורעד ןוֿפ ןיד רעד טנערֿפ ל הלַאש ַא .; סָאװ ---
 , ןייג --

 ? ןעד סָאװ ---
 , ןעל'קחצי ןיימ ןוֿפ לעווירּב ַא --
 ּוצ טָאה נוא טקוקע נָא יז , ןעגנַאגעג .ּוצ , ןעבױהעגֿפױא ךיז טָאה ןיד רעד

 ןילַא ,ןעטלַאהרע עלעווירּב ַא ןעל'קחצי ןוֿפ יז טָאה םּורַא ןעֿכָאװ ייווצ ןיא

 .,,ךיז רַאֿפ ,ליטש רע ןענעייל ןעּבױהעגנָא גּוא , לעווירּב סָאד רהיא ןוֿפ ןעמּונג
 לעד טרער . ,,טה עטשרעֿפ .רעניילק רעד ,, ,םּוג ,טענֿבײצעגסױא , להאוו ---

 , ךיז ּוצ ןיד
 י ,..ןעניוא יד .ןוֿפ ןערהערט ךיז ןעסיג ןעּביֹוט
 ! טכעלעג שטָאה ר ע טלָאװ !טבעלעג שטָאה ר ע טלָאװ --



 צ 2 יע, ראי = :- ער ג, ןאריראז

 ך7 ץמ ַאמ ַא ךיוא |
 טעטש יב יע פמ ישא! ראיאט יי: רש"יק יולי רפאקלפמ - לא: עב

 ,ןיד רעד טדער ,,,טֿכערעג ויא תופסות , , , ם"ּבמר , ,,ץּוח תטיחש ---

 : ,ךיז ּוצ .רעטייוו
 .ץלָאטש טימ יז טֿכַארט ,"לעגנוי ַא סענעדוי-קרַאמ יד עּביױומ ,ל'קחצי רהיא,
 ןוש םע ּבָאה ךיא ,ףוס םּוצ ןיד רעד טגָאז ,לעװירּכ סָאד ךייא טָאנ --

 , ןעזעלעגֿברור
 , ענערוי יד טגערֿפ ? סָאװ ּונ --
 ? ןעד רהיא טליוו סָאװ ? סָאװ ---
 , ליטש רעד ןיא ענעדוי יד טנערֿפ ?לעווירּב ןיא טהעטש סָאװ --
 רעד טגָאז ,ןהעטשרעֿפ טשינ סע םעװ רהיא --- ךייא רַאֿפ טשינ זיא סע ---

 ,לעֿבײטש ַא םימ ןיד

 ףעטרעװ עשידוי יד ןערעװ לָאמ ַא סָאװ ,ךעלווירּב םייהַא טּביירש ל'קחצי
 --- ןעמַאמ רעד ּוצ סירעג ַא רָאנ לָאמ ַא ,רהעמ רעטרעו שרוק ןֹושל יד , רעגיצניוו
 יז גוא רעטרעװ עשירּוי יד ךרוד רהיא טנעייל ןנחֹוי 'ר ,ןנחוי 'ר ּוצ טמוק יז נו
 ,"ןיד םעד רַאֿפ ןענעז רעמרעװ שדוק ןושל יד, ,ןענעגיגנעּב טימרעד ךיז ;טזָאל
 , ךיז יז טֿכַארט

 ,ל'קחצי ןוֿפ לעווירּב ַא יז טגעירק לָאמַא , |
 ;ןענעייל ךרוד םע לָאז רע ,ןנחוי 'ר ּוצ ןיירַא טהעג יז
 . ךרוד סע טנעייל ןנחוי 'ר
 ,רע טגָאז ,ךייֵא ּוצ ָאד טשינ רָאג -- |

 ? טסייה יו --= -
 ,ץרוק ּבֶא רע טרעֿפטנע ,טשינ רָאג =

 ,ָאר זיא סָאװ ,סָאד שטָאח רימ עשז טנעייל ---
 , ןהע טשרעֿפ טשינ ךָאד טעװ רהיא , הרוה ,שרוק ןושל ךָאד זיא סע -- |

 ,ןהעטשרעֿפ טשינ ךיא לעװ ---
 .פָאק םעד טשינ רימ םטהערדרעֿפ נוא ,,םייהרעדנוזעג ךייא טהעג -- ||

 , ןיד םּוצ ןהעג ּוצ טֿכַאנ רעד ףיוא ,קנַאדעג םעד םימ סױרַא זיא עּביוט |
 ּוצ יז טגָאז ,שירוי ףױא ףעירּב םעד רימ טשטײטרעֿפ .,לחומ יי , יּבר ---

 | .גידנעּבעגרעּביא ףעירּב םעד ; םהיא , ןיד םעד
 ,רעּביא םהיא טנעייל גּוא ףעירּבכ םעד טמהעג ןיר רעד
 רהיא רע טגָאז ! ךייַא רַאֿפ ָאד טשינ רָאג --|
 =ןושל סָאד ,לחֹומ טייז ,רימ טשטייטרעֿפ , טמעשרעֿפ עּביױט טגָאז .,יּבר --- = =
 | ,עגירשרֶק

 , ןהעטשרעֿפ טשינ ךָאד טעװ רהיא ,הרות ךָאד זיא סע ---
 לָאז ךיא , ךיוה , ךיוה ,שרוק-ןושל ףױוא ףעירּב םעד שטָאה טנעייל .,ּונ -- ||

 , ןערעה ;םהיא
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 אי :

 2" אזא ירלש-יליראו"לא דר = :: ,יי טי

 ,שרוק ןושל ךַאד יא םע ,ןהעטשרע 18 טשינ רעּבָא ךָאד- טעװ / רהוא --
 יע ןיד רער טלעֿבײמש

 מרניק ןיימ ךָאד זיא םע ,ענידוי יד טגָאז ,ןהעטשרעֿפ טשינ ךיא לע ונ --
 , םרניק ןיימ ,הרוה

 - ,ךיוה ןענעייל ןעּבױהעגנָא גוא , טרע ,לקעג ג םיּפע טָאה ןיד רעד
 ,,.א"מ, / - יבלהּב ם"ּבטר .,.שרוקּב הברעתנש ןיוח תטיהש --

 טגָאז ר רע :סעפע ןָא ךיז טנָאמרעד גּוא ענערוי יד ףױא רע טקּוק רעבָא דלַאּב
 - .ענערװ ַא רַאֿפ הרות רָאג
 טגָאעג רע טָאה ,ךייא רַאֿפ ָאד טשינ רָאג זיא סע ,ףעירּב םער ךייֵא טָאנ ----}
 ' : ,טרָא ןייז ףיוא טצעזעג ךיז קירוצ גּוא גיד'תונמחר

 | ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ,ףעירּב םל'קחצי יי ,הרות סדניק ןיימ ךָאד זיא םע --
 ..רניק ןיימ ךָאר זיא םע !ןעהעטשרעֿפ טשינ ךימ םָאל ? ןערעה טשיג

 ,טהעררעג קעװַא טלַאק : טָאה ןיד רעד

= 
 ץריש

 רערינַא לעשיט .םייּב ךיז יז טָאה  ,ןעמוקעג םייה ַא זיא הּבוט ןעװ ךָאנרעד
 רע; םער ןוֿפ יש רער ייּב גּוא קָאװצ ןוֿפ לעפמעל סָאד ןעמּונעגּפָארַא ,טצעזעג

 , טקּוקעג לעוװידּב םעד ףיֹוא םוטש יז טָאה ,לעּפמעל לעטרעֿבױר
 .ןיא יז זַא , טֿפַארעג רהיא ךיז טָאה דלַאב רָאנ , טשוקעג ףעירּב םעד טָאה יז

 | : ,..ענידוי עגירניז ַא יז ,ןעּפיל ערהיא טימ ףעירּב םעד אמטמ
 רורס ! סיג ַאמ סעד עלעקֿפַאש: םירפס ןוֿפ ןעמונעגסיֹורַא , ןעּבױהעגֿפױא ךיז טָאה יז

 | .ףעירב םעד טנעלעג ןײרַא רטעלּב יד ןעשיווצ גוא
 .םהיא .גּוא , רורס םעד ןוֿפ ןעלווָאמ יד טשוקעג יז טָאה ןעּפיל עגיררעטיצ טימ

 ה , עלעקֿפַאש םירפס ןיא טלעטשעג ןירַא קירוע



 ,טְלאַהְניִא

 .- . . . . . . .ץעֶנעֶרְג רעֶד רעֶּביִא
 שש... . . . . . . . .יָנֹהְבַא
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 ?רָעפ םִייהרָעד ןופ- לומ רעטרַאה ןַײמ ךַימ טָאה גנַאל ןיֹיש

 טכַאנ רָערעטסנִיפ ַא ןיִא רַערעדנַאװ רֶעטלַעגָאװרַעפ ַא יװ - ןַעּכירמ

 :לַאק ץוַייּב .ןֶעניפֶעג טרָא ןַײק ךַיז ןָאק ןּוא םּורַא ךיִא עזדנָאלב

 ,םוחד ןַײק ברעמ ןופ ךַימ ןַעּבַײרט ןּוא ךָאנ ךַימ ןַעגָאי ןעדנַיװ עט

 ?םִיה ָערעדנַא םּודֲעמּוא .ןֹופצ ןַײק חרזמ ןּופ ,חרזמ ןַײק םורד ןמ

 לָאמ ץֹלַא ,רָעטכָאט עשידיי ,רַימ ַײּב ןּוא ןעשנעמ ערֶעדנַא ,ןֶעל

 .םַייה רָעדנַאינַא
 - .דנַײרפ עטּוג רימ ןַעגָאז -- !םַײה ןַײד זיִא םּוהָעמּוא --

 יד -- :!רָעגרִיב-טלַעװ ַא וד טזיּב ,שנֲעמ ןַעמָאנ םָעֹד טסגָארט

 יַעּב לָענעַילפ ,ךיֹוה רעד ןיִא ףיֹוא ךימ ןִעּביֹוה רֶעטרָעװ עגַיזָאד

 טגעיל דרֶע ץצנַאג יד .טַײװ ,טַײװ קָעװַא ּבָעװש ןּוא ךיִא םּוק

 .ךיִא הָעז רֶעדנֲעַל ןּוא טרעטש ,רעמרָעד :ןֶעגיֹוא ענַײמ רַאפ

 יָעמּוא ןּוא ןֶעווֲעג ךיִא ןִיּב םּודָעמוא .טנַאקֶעּב רימ ַײז ןענַעז .עלַא

 ךיִא טלָאװ קִילּב ןעכִילשנעמ ןַײמ רָעטנּוא .םַיה ןַײמ זיִא םוד

 גױא טרעטַאמַעגנייַא ןַײמ רָאג ,ןַעמהָענרֲעטנּורַא ַעֹלַא טלָאװעג ַײז

 .םָע טָאה דנַאל קיטש סיֹוהג ַא ףיֹוא ,סֶעּפֶע טכוז םִע . טעודנַאלּב

 .טקּוקרָעמ ְךיז
 *רָעפ ענַירג טִימ ןעסקַאװעב ,דנַאל קיטש ךַאלפ ,טַיירּב ַא

 -ַעגנייֵא ןַעכַײט עליטש ,ַעגנַאל טימ דנַאל ַא ,רָעדלַעוו עט'מֹולָה

 ןַעםי עגירמרוטש טַימ ,םַעגֲערּב עמורק ענֶעסִיּבעגסיױא ןיִא טסַאפ!

 גיוא ןַײמ ןיהּואװ טָא -- ןעטַײז יד ַײּב גרֲעּב עגיזיר עכיוה ןּוא

 ,םִייה ַא ,ןַעמַײה ַעֹלַא ןּופ םַײה ןימ ַא םָעֹּפָע זיִא סָאד !טלַאפ

 ,עגיטמנַאז ןַײק טִימ ,ןֶעמּולּב עדנעצַײר טַימ טִינ טצנַאלג סָאװ

 *כערּפ ןּוא רֶעפרֲעַד עדנַעהילּכ ןַייק טַימ ,ןַעסקִיװעג עגַידנַעקעמשי
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 רעשנּוא ןַעגעִיל סָאר לָאז !סָאד ןיִא םַײה ַא רָאנ ,טדֲעטש עגִיט
 .,גידרַענַײטש ,גידמַאז ,סַאנ ןַײז דרֶע יד לָאז ,לָעמִיה ןעהָארג ַא
 .רָעגָיצרַאה ַא ַײּב דניק ַא !װ רָעַײט ,םנֲעגייַא ,סנַײמ זיִא סֶע רָאנ
 ..דנִיק ןעגייַא ןַײמ רַאפ הֹּכ ןַײק ןֶעגרַאק טינ לעװ ךיִא .עמַאמ
 .?טכורפ דרֶע יד ךיִא לָעװ סַיײװש ןּוא טּולּב ןַײמ טִימ . גנוי ןִיּב ךיִא
 :עכלַעװ ,תֹורּפ ערעַײט טָימ ןעהילּבמיוא טָעװ יז ןּוא ןעכַאמ רַאּב
 ןופ ןֶעלהעצרַעד טלַעװ רֶעצנַאג רָעד היר ןַעמּוג רַעַײז טַימ ןֶעלֲעװ
 ּבָארַא ךיז ךיִא זָאל ץרַאה גיהּור ַא טִימ .דנַאל ןעטשנֶעּבעג םָעד
 -- עמַאמ רֶעַײרטַעג ,רֶעטּוג ַא ןּופ טמֶערָא יד ןיִא יװ ,םַײה ןַײמ ּוצ
 +רָעפ גָעװ םָעד רימ טָאה ןַעמ ... ןהעטש ְךיִא בַײלּב גנולצולּפ רָאנ
 דָימ ךַיז ןַעפרַאװ הלּבח:יכאלמ ץצרַאװש הנחמ עצנַאג ַא .טלעטש
 .ָא ,םיִאּורּב עגידהנושמ ןּופ ץנַאט-םידש ַא םָעֹּפֶע ,ןֶעגיױא יד ןיִא
 .ךימ טְנעגַעגעּב רַעניײטש ןּופ לָעגָאה

 'יד ןיִא רימ טגנילק - !ושזיּב עדמערפ ַא !עדמערפ ַא --
 .,עּבעִיל ןַײמ . ןַעטַײז עֹלַא ןיִא ןעקוקמורַא ןָא ךִיז ּביֹוה ךיִא . ןרֶעיֹוא
 יז לָאז .ןיּב ךיִא רֶעֹװ ןֶעגָאז יז לָאז .ךיִא ךּוז עמַאמ עַײרטַענ
 רהיִא טִימ .שַײלפ ןוא טולּב רהיִא ןִיּב ךיִא זַא ,ןעלהעצרעד
 .םיוׁש רֹהיִא ןיִא ךיֹוא ןִיּב ךיִא ,טָעוֲעדָאהַעג ךימ יז טָאה ךלִימ
 ךיִא יװ יז טצִיז לָעקנַיװ ַא ןיִא .טגַײװש יז רָאנ . ןעטקַאװעגסיֹוא
 .רָעפ ַערהיִא ףיֹוא טרֶעיֹורט ןּוא טלִיהעגנייַא ןַעטָאש ןעצרַאװש ַא
 .לומ ס'רעדניק עטגָאי

 רָע ףױלטנַא ןּוא םינּפ סָאד דנֲעה יד טִימ לעטשרַעפ ךיִא
 ,,רָעסיֹורג ַא ןּופ לַעסעג:רעטנַיה ַא ןיִא ..ןַײרַא טלַעװ רֶעד ןיִא ץֵעג
 טָימ ל'רדח ןַײלק ַא ןיִא .ךִיז ְךיִא ּבַײלקרַעּפ טדָאטש רֶעדנֲעשיור
 ,,םְִריֹוּב ַא ףיֹוא טיֹהַא טקּוק סָאװ ,רָעטסנַעמ ַא טָימ ,דנֲעװ עסַאנ
 רֶעדלֲעַפ עטַײרּב יד טימ םִַייה עטסיוהג ןַײמ ןּוא ןַעצִיז ְךיִא ּבַײלּב
 .,ךיִא טכַארט -- ּ!ׁשִינֲעגְנֶעפֶעג ַא .ןעדנּואושרַעפ ץֶענרֶע טרָעװ
 רעד טָא רַימ ןיִא דמֲערפ .דנָעװ עלָאמש רעִיפ יד ףיֹוא גידנַעקּוק
 ןַײק טינ !ןַײנ .ָאד ןיִא טסוּפ ןּוא טלַאק .רדח רעסַאנ רֶעגיזָאד
 לָאה ץֵעגרֶע ךיִא ףרַאד גוטש ץגיטכִיל ,עמירַאװ ַא .סָאד זיִא םַיײה
 רָימ ןעלָאז סָאװ ,ךעלעקנַיװ עּבעיל טימ בוטש עטסָארּפ ַא ,ןֶעּכ
 ?טרעצ ,רָעכַײװ ַא ךִימ לָאז ןעטַײװ ןופ ןּוא ןעלהעצרעד ךָעל'השעמ
 .,גיואנַא ם'עמַאמ ַא רעטנוא לָאמַא ןָעהּורּבָא ,ןעטַעלג קִילּב רֲעכִיל
 .ךאלמ ַא ןּופ לעגעילפ ץגילַײה טימ יװ טצִישֲעּב

 .ּבעִיל ןַײמ ףיסל ןִיפֲעג ןּוא ןַעכּוז ּוצ -ַעטַײװ ןָא ּביֹוה ְךיִא



 .גרעבנענייפ לחר

 ןעמִיירּב ץפיֹוא סיֹוא סֶע טהָעז ץלַעטנַיּפ ץרַאװש ַא ַיװ - לָעקנַ
 .ןעסיװ טינרָאג ןופ לִיװ ךיִא !םִייה ןַײמ זיִא טָא .דנַאל קיטש
 ָאד טָא .המשנ ןַײמ ןעסקַאװעגּוצ זיִא דרֶע לעקיטש םעד צ טָא
 עשרָעדניק ענַײמ ךיִא ּבָאה ָאד ןּוא ןֶערָאװעג ןַערָאּכַעג ְךיִא יב
 ָעלַא ןיִא ןֶעגָאי ןעדניװ עזַיּב יד ךִימ ןעלָאז .טכַארּנרַעּפ ןֶערהָאי
 רעדַא - ןַעּנַײלּב ָאד טרָאפ סע םַײה ןַײמ רָאנ ,טלָעװ ןֶעקַע
 ךיִא לָעװ ןעצרַאה ןַײמ ןיִא . טלעגָאװרעפ ןיּב ךיִא .ָאד טִינ ! ןַײנ
 יז ְךיִא לָעװ רצֹוא םִענֶעגרָאּברעפ ַא יװ .םַײה ןַײמ ןעמהענטַימ
 לָעװ ְךיִא זַא רָאנ ;תֹוירּבדמ ןּוא ןעכַײט ,םימי רֶעּביִא ןעגָארט
 טימ ,ןערהֲערט טִימ יז ךיִא לָעװ ,םַײה ןַײמ ךָאנ ןֶעקנעּב קרַאטש
 ן'פיֹוא ,רעטכָאט רַעשַידוי רעטלַעגָאװרעפ ַא ןּופ ןערהערט עגידִיז
 . ןעלָאמ | רַיּפַאּפ

 ןעפרָאװרַעפ ַא ןיִא ,לעטרעמ ש סָאד טגעיל אטייל רעד ןיִא
 ָארג טימ ,עסיורג ןּוא רֶעדלֲעװ עטקַאהעגסױוא ןעשיװצ לָעקנַיװ
 ןנַײלק טרעדנּוה רָאּפ ַא ןּוא ךעלסעג ַײרד .סָעטָאלּב ענַעטקַאװעּב
 סָאד טנעִיל תּובהר טִימ רָאנ ,ןעצנַאגניִא סֶע טגָאמרעפ ךֶעלּביטש
 טימ טלָעגנירעגמּורַא ,טלָעװ ט'טָאנ ףיֹוא טַיײרּפשעגסוא לעטדעטש
 ַא טימ טרעִיצרַעפ ןּוא רָעדלעפ עטדלִינעג טִימ ,רענטרֶעג ענירג
 גיפיול הָאלב ַא ןּוא טַײז ןייֵא ןּופ לָעדלֶעװ טרעכיוררעפ גירָעדינ
 ונּוא ַײּב ךַיז טהִיצ גידכַעלַײק:ּבלַאה .רֶערֲעדנַא רעד ַײּב לָעכַײט
 םּורַא רֶע טלָעטרַאג עננעטס עטקיטשעג עהָאלּב ַא יװ .ךַײט רֶעח
 .ןֶערָאלרַעּפ דלַאװ ןיִא טַײװ ץֵעגרֶע טרעװ ןּוא טעמ- ןעטש סָאד

 עמורק ַיװצ . םִיַיה ןַײמ טנעִיל טלָעװ רעסיורג רעד ןּופ טַײװ
 :לָעװ עגִימעמּוא רָעּניִא . ןעטרָאד ןּופ ךִיז ןעהִיצ ןַענעװ עגיטָאלּב
 :צרָאװ עטקַאהעגרַעטנוא ַײּצרָאפ , ךֶעלמיוּ עטנַײװ רֶעמ ערַאד טימ רעד
 ןעגַעקטנֶע ןעמוק ַײז זַיּב ,ַײז ןעודנָאלּב ,סָעּבמַעד עגיזיר ןּופ ןעל
 טהָיצ ךושטדנַאה רַעטַיײרּכ ַא ײװ . טקַארט ןַעדנעשיֹור ןַעסיֹורג םָעד
 םעד ַײּב ,גַירעדִינ ,טָעה .עעמָאש רעגרענַיטש רעטַײװ רעד ךיז
 טרֶעװ ,סקנַיל ךִיז ןעמהָענרעפ ןערהּופ יד ּואװ ,לעמיה ןּופ םיוז
 םעד ןּופ גיֹוא סָאד ןִיהַא טקוק גירעֶיגַײנ . ןֶעלַאפרַעפ ץינרֶע רֶע
 .געװ ןעמורק ן'טימ ןָא טמּוק סָאװ ,רָערעדנַאװ

 -- ?טקַארט רַענַעקורט רעכַײלג רָעד טָא טרהִיפ ןיהואוו --
 ?טנֶע ןעטַײװ רעד ןּופ .טַײז רֶעד ַײּב גידנעהעטש ,רֶע טכַארט
 ןּוא טגנַילק לֶעקֲעלג ַא ,לערהופ ַא ןופ שיֹורֲעַג ַא םהיִא טרעפ
 ןיִא ןעמ טגָארט תֹומָחנּו תורושּב .ןַעּפַאלק ןָא טּביֹוה ץרַאה סָאד:



 . ןערהָאײרעדניק יד

 טרהיפ עשַאט עטלִיפֶעגנָא ענעמיר ַא .לָעקנַיװ םָענֲעפרָאװרֶעּפ םָעד
 ,טרהיפ גַעװ רעכַײלג ,רַעגנַאל רֶעד ןיהואװ טָא .סּורֲעג ַא יז טגנַערּב 'טדעטש ַעדנֲעשיֹור עסיורג ןּופ :ַיז טלהעצרעד סעַײנ !סעַײנ . ןַעמ
 יצ עשַאט ץטלִיפַעגנָא יד רָאנ -- ןעשנַעמ עגיד'בוט-םוי עני ּוצ ןיהַא ךיז לֵיװ סִע ןוא גיֹוא סָאד ןַעטרָאד טצַײר גנידצלַא ,גנּוטכַײלַעּב ענרעבליז ּוצ ,ןַעצַאלַאּפ עכַײר ּוצ ,טדעטש ָענַעש 'וצ
 ןּופ  ,ןעדרָאמ-טסּבלַעז ןּופ ,רָעגנּוח ןּופ : תֹונֹויער יד דלַאּב טגָאלש
 .ןעטרָאד זיִא ,יז טגָאז ,םֹונהיג ַא ,טכַעפעג:ןעשנַעמ רעגיטולּב ַא .יז טלהֲעצרַעד טפול עטמּפמּודרֲעּפ ןּופ ,תוריד ַעגנֶע ,ָערֶעטסניפ

 ןירעטנוא ףעירב לעקעּפ ַא ןוא ּפָאק ןַעטוָאלעגבָארַאנַא טימ
 יד רָעּביִא דלַאװ ן'כרוד קַירּוצ רֶערֲעדנַאװ רעד ךִיז טזָאל םָערֶא
 לָאמעד ןיֹוש םהיִא טהעז ןדעףג ַא יװ .ןעגעװ עמורק עגָיטָאלּב
 טלַעװ רעסיורג רעד ןּופ ןֶעטִירֶעגּבָא . לעטדַעטש ענוילק סָאר סיֹוא
 םָאװ ,לּוש ַא טִימ ךַעלּביטש ענַײלק עכילטַע ןעצנַאגניִא ,םִע זיִא
 .יולק רַעסַײװ ַא קרַאמ ןעטימ ןיִא ,ךַאד ןעטרעכעלעגכרּוה ַא טָאה
 ;רָאג ס'חלג םָעד ןעּבענ ןּוא רַעטסנַעפ עסיֹורג ,עגנַאל טימ רֶעטס
 .ןיִא סָאד טָא - רעסַאװ ַעדנֹוֲעג ,ערָאלק טימ ןענּורּב ַא ןַעט
 רָימ ןַעּבָאה םינינּב עסיֹורג ןַײק .םנֲעגייֵא רעזנּוא רָאג ןוא רָאג
 ,ךעלסעג ַײרד עלַא .שצִישֲעג רִימ ןַענעז ןַײלַא טָאג ןּופ .שינ
 ייה ןייֵא טַימ ּוצ רֶע טקַעד ,עשיִאיֹוג יד יֹוזַא ,עשידש יד יו
 :טזָאל טנעהָאנ רָאג .לַעמִיה רֶעֹד ,וליפא רֶע זיִא רענַײלק ַא .לָעמ
 ןוא ןעגיוטס יד רעשניה ךַײט טַײז רֶענֲעי ףיֹוא ,ּבָארַא ךיז רֶע
 .ענ ַא רָעטנּוא יװ .לָעדלַעװ םּוצ זִיּב רָע טכַײרגרַעד ןעגעקטנַע
 .רעפ ,עהָארג יד טימ לוש עטלַא יד טהעטש טיפס ןעטרעיומ
 םלצ סענֶעּבירעגּבָא םָעֹד טַימ רעטסיולק רֶעד ןּוא דנֲעװ עשנַײװ
 .עג ַײרפ .דניװ רעד זנּוא ַײב טרִיצַאּפש ַײרפ רָאנ .ץֹיּפש ן'פיוא
 רַאפ טרָא ָאד ויִא זנוא ַײּב .ןעשנעמ יד םּורַא זנּוא ַײּב ןָעה
 םרֲעטָאפ ןַײמ .ןַעווֲעג םיּתּביילעּב ץצנַאג ןעטרָאד ןַענֶעז ןרַעט .לָע ענַײמ .ןְנריֹוּמעג ךיִא ןיּב לעטרַעטש ןעגיזָאד םָעֹד ןיִא = | | . ןעמַעלַא
 ןוא ןַעועג בר ַא רהָאי גיסַײרד ןּוא ַײרד ןַעטרָאד זיִא רַעטָאפ
 םעד ןּופ ןהּוז רֶעגיצנייֵא רֶעד ןעוַעג זיִא רֶע .שרדמהתיכ ןיִא יאּבג ַא ןּוא תינה:לעּב רעטסכַײר רֶעֹד -- רעטָאּפ םירֲעטומ ןַײמ
 .םִענעגיֵא םעד ןיִא יאּבג ַא ןָעוֲעג לָאמַא ְךיֹוא זיִא סָאװ ןּוא לָעמ .:ױעטש ןיִא עמשטערק יד ןעטלַאהעג טָאה סָאװ , תיּבהלעּב ןֶעטסכַײר



 .נרעבנענייפ להר

 ןּוא שיליוּפ ןעדַער טנָאקָעג ךָאנ רֶע טָאה ּוצרֲעד .שרדמה:תיּב

 -לעװ ַײב ,ץירּפ םיוצ ןערהָאפ ןּוא עטַאר ןַעלהָאצ ןַײלַא טנַעלפ

 ןיִא טָאה ,ךִילנהַעװעג .טסַאג רָעטּוג ַא ןֶעווֲעג דימּת זיִא רֶע ןֶעב

 ,ןָעדּי ןַײז טַאהַעג רֶעצִיזעב-םטּוג רַעשִיליױּפ רֶעדֲעי ןֶעררָאי ַענֶעי

 *נַא ָעלַא ןּופ רֶעכָעה ןענַאטשעג ןֶעגיֹוא ענַײז ןיִא זיִא רָעכלֶעװ

 ןַײמ ןֶעוֲעג זיִא עכילקִילג יד טָא ןופ רֶענייֵא ןּוא ,ןֶעדּי ערעד

 םָעד ןָעמּונרַעפ רָעדנַיק ענַײז ךיֹוא ןַעּבָאה רֶעּבִירעד .עדַייז:רעטלַע

 . ןגכַאז-סטפעשעג ןיִא ַײס ,ןַעכַאז עש'להק ןיִא .ַײס טרָא ןעטסערג

 רָאנ םִינ "ינּפ, יד ןּופ ןְעוֲעג ןַענַעז רעדניק ענַײז טַימ עדַײז ןַײמ

 .דנֲעגַעג רעגְימורַא רעצנַאג רֶעֹד ןיִא ךיוא רָאנ ,לעטדעטש ןיִא

 . ןהוז ןייֵא טימ רֶעטכַעט טכַא טַאהעג טָאה עדַיז-רֶעטְלֶע ןַײמ =

 יָעג רֶע טָאה ,טכַאמָעג הנותה טָאה רֶע סָאװ ,רָעטכָאט רֶעדֲעי

 ?שטערק ַא טימ ףרָאד ַא ,טסַײה סָאד ,"טנַעמַאדנּופ א ןדנ ןעּבעג

 ןעלָאז רֶעדנִיק ענַײז וַא ,טלָאװעג טָאה עדִייז-רָעטלֶע ןַײמ .עמ

 סָאד ףיוא רָעדניק-סדניק ערֶעַיײז ןּוא ַײז ,טגרָאזרַעפ ךילדנַירג ןַײז

 ןעמ יװ ,ןֶעווֲעג זיִא עדַייז-רָעטלַע ןַײמ ,ךיז טכַאר .ןֶעּבעל עצנַאג

 "רעַפ טנָאקַעג טִינ רֶע טָאה ךָאד רָאנ ,די רָעגּולק ַא רהעז ,טנָאז

 םָאה רֶע .טנַעמַאדנופ ןַײק ָאטִינ זיִא ןעדּוי רַאפ זַא , ןהעטש

 טָאה רֶע עכלַעװ ,רָעדניק ַענַײז זַא ,סיוארָאפ ןעסִיװ טנָאקַעג םינ

 טימ ןַעּפרַאד ןֶעלַעװ ,םעמשטערק טִימ רֶעפרֶעד יד ןיִא טגרָאזרָעפ

 ןּוא רֶעטרֶע ערעַיז ןּופ קָעוַא רֶעטֲעּפש רהָאי גילדנהֲעצ עכִילטַע

 .תֹומוקמ עַײנ ןיִא קילג ןעכּוז ןֶעּפרַאד ןְעלַעװ

 לַײװ ,רָעטכָעט ס'נָעדִייז-רֶעטלִע ןֶעגֶעװו טדָערֲעג זיִא ץלַא סָאד

 קִע ןיִא ּולִיֹפֲא בוטש םנָעטַאט םָעד ןּופ ןהֲעגקַעװַא זּומ רָעטכָאט ַא

 א רַעֹּבֶא ?זיִא רָעטרַעשֶעּב רעד ּואװ ,טסַײװ רֶעֹװ לַײװ ,טלָעװ

 טּפיױהרעד ןּוא ,ּבּוטש רָעד ןּופ טנַעמַאדנּומ רֶעֹד ךָאד זיִא ןהוז

 שינ לָאמנַײק רָאג םִיוֲעג ךַיז טָאה ןֶעדַיז-רַעטלֶע םָעד . דיחיןב ַא

 םינ לָאז ןהּז רֶעגְיצניַאנַא רֶענַײז זַא ,לכש םָעד ףיֹוא טגעלעג

 ,טּבֲעלֶעגסיֹוא ַײז טָאה עטַאט רעד ּואו ,ןֶערהָאי ענַײז ןַעּבעלסיוא

 טימ טלעגנירעגמּורַא ,רהָאי 78 ּוצ ןֶעּברָאטשעג ןּוא טרעטלֶעעג ךיז

 זיִא להָאצ רֶעייז סָאװ ,ךעלקיניײַא-רּוא ןּוא ךַעלקִינייֵא טִימ ,רעדנַיק

 רֶע זַא ,ןבקעי ַײּב יװ רהֲעמ ךָאנ ,תושפנ 0 ןּופ רֶעכֲעה ןֶעווֲעג

 -- עּבָאּב יד ןַענָאז טגָעלפ -- תֹוכרּב יד ןיִא .םירצמ ןיִא ןַײרַא זיִא

 ןַײז טשטנֶעּבַעג טיֹוט ןרַאפ טָאה ַעדַיז-רֶעמלֶע ןַײמ עכלעװ טַימ

 ,הכרב יד ןָעווֲעג ךיֹוא םִיווָעג זיִא -- רעדנִיק סינהוז ןַײז טִימ ןהיוז

 יי 7 שי



 . ןערהָאײרערניק יד

 זעק םִע רָאנ ,ךיִא ןַײמ יֹװַא .דנשענ ןַײז טִינ לָאז ןהוז ןַײז זַא
 טָאה ןּוא ןּופרֲעד טכַארטַעג טִינ לָאמנַײק רָאג טָאה רֶע זַא ,ןַײז
 יֹוזַא יװ םּורָאװ .טנהָאמרָעד טינ רָאנ סֶע תֹוכרּב ענַײז ןיִא רַאפרַעד
 ?עג עניֹוזַא ןופ טַײװ ץנַאג ןעוֲעג זיִא רֶע ?ןַײז שרָעדנַא ןַעד ןַעק
 טָאה ץֹּכָאּכ ןַײמ סָאװ ,עטכישעג ַאזַא ןופ ךיִא הָעז סָאד . ןעקנַאד
 . טלהעצרעד לָאמַא רִימ

 ןעמּוקעג לָאמַא זיִא ,לעננּוי ןַײלק ַא ןֶעוֲעג זיִא עדַײז רֶעד
 עדַײז ןַײמ יֹוזַא יװ ,ןהָעזֲעג טָאה יז זַא . עמשטערק ןיִא ןרעגײנוצ א
 ןַײמ תואיבנ טגָאזֲעג יז טָאה ,ןרָעטלֶע ענַײז ַײּב רעַײט ןֶעווֲעג זיִא
 רהיִא רעּביִא ןעלטַײרט טינ יֹוזַא ךַיז לָאז יז זַא ,ןעכָאּב-רֶעטלַע
 טָאה יז .םִייה-רעד ןיִא ןַײז רֶע טֶעװ לָאמ ַעֹלַא טִינ לַײװ ,דיחיןּב
 יד ןיִא ןָערהָאפקַעו זַא רַע טֶעװ ,ןעסקַאװמיוא טעװ רֶע זַא ,טנָאזַעג
 ןעּברַאטש ;םַיײהַא ןַעמּוק רֶע טֶעװ טפָא טינ ןּוא ןַעטנַאק עשַײװ
 :הָאװ ךיוא ןַעלַעװ רַעדניק ענַײז ןּוא ,דנַאל ןעטַײװ ַא ןיִא רֶע טָעו
 :רעד סָאד רַימ טָאה ץּבָאּב-רֶעטלַע יד תַעַּב . תונידמ עטַײװ ןיִא ןַענ
 ַא ןענָאז רָאנ ןעק ןעכַאז עלַא יד טָא :טגָאזעג יז טָאה ,טלהעצ
 .ײניַצ ַײּב זיִא סָאד זַא ,טנַײמ יז .רהיֵא ּוצ גָאלק ַא ,ןַירָענַײניצ
 ןּוא ןרֶעדנַא ן'זיּב טלַעװ קֶע ןייֵא ןופ םּורַא ןַעוװֲערדנַאװ סָאװ ,רָענ
 ןּוא ,םיּתּב-ילעּב ןַעדוי רימ רעּבָ ;טִינ םַייה ןַייק לָאמנַײק ןַעּבָאה
 עטרעטלעעג ןּוא ענעפקַאװעגסױא ,ַענֶעריֹוּבַעג ,םיּתּב-ילעּב עכַײר ךָאנ
 ןּוא עדנַערַא יד ןעטלַאה רַימ ּואֹו ,טרָא ַאזַא ןיִא ,טרָא ןייֵא ףיֹוא
 ןיִא יאּבגַא ןּופ ןּוא ע קּבָארָאקלעב ַא ןּופ דֹובּכ םעד ןַעּבָאה
 רָימ -- ,דנַאװ:הרזמ ןיִא טדָאטש ַא ןַעּנָאה סָאװ ,רַימ ,שרדמה-תיּב
 ַײז ןּוא ,רָעדניק טכַאמעג הנותח רִימ ןַעּבָאה ָאד .םִינ ןַעוװֲערדנַאװ
 דיחייןב רָעד ,קיניומ רֶעֹד רַעטַײװ ןּוא ,זנּוא םּורַא ןֶענֶעז לֵ

 ןושל-לעּב ַא ,ןדמל רעסיורג ַאזַא ,לירוחּכ ןעש ַאזַא זיִא רֶערעזני
 ?צּולַּפ ןּוא -- ,ךיז טשטנעּב ןַײלַא בר רעד ןֶעכלַעװ טִימ ,שדוקה
 ,טגָאז ןּוא רהָאי ערעטסניפ יד ןּופ ןַירענַײניצ ַא ןהֲענוצ טמוק גנול
 וליּפַא טָעװ ןּוא דמערפ רעד ןיִא טַײװ ץֵעגרַע ןענדָאװ טָעװ רֶע זַא
 :לֶע רֶעד ,רֶע ? ןִיהַא ןעמוק רע ןעק יֹוזַא ַיװ . ןעּברַאטש ןעטרָאד
 , קסנִיּבַאר ץּוחַא ןֶעועג טִינ ץֶעגרֶע ןיִא .לָא םנַײק זיִא ,עדייז:רעט
 ןעד רֶע טָאה סָאװ ּוצ ןּוא ,ליטדעטש רָעזנּוא ןּופ טַײװ לַײמ 8
 ?םִיִנ הסנרּפ ןַײק ןעד רֶע טָאה םִייה-רעד ןיִא ? ןעדהָאמ טפרַאדעג
 טנעכערעג רֶע טָאה ןהּוז ן'טימ ךיֹוא ?םַעֹּפַע ןֶער םהיֵא טלהֲעפ םַע
 רָע ,עמשטערק ןיִא רַעמַאק ַא םֶהיֵא ןעּבֶעגּבָא ןּוא ךּודש ַא ןּודט



 .גרעבנעגיפ לחר

 ןֶעּבָאה טָעװ רונש יד .30 רהָאי ַא זִיּצ ןַענרעל ןּוא ןעצַיז ךַיז לָאז

 :לָע יד ףיֹוא ןּוא ,ןעװָעדָאה ןעפלַעה רהיֵא ןעמ טעװ ,ךָעלרַעדניק

 ןּוא רֶעמַאק ןיִא ןעבױלקנַײרַא ךַיז טַײל עטלַא יד ןֶעלֶעו ןערהָאי ערעט

 "ניק ,רהיִא ןּוא ,ןַעוהאי ָערֶעטְלֶע יד ףיֹוא ןַעהּורּכָא ךַיז ןֶעלַעונ

 ןַײמ ,טַײצ ןַעּבָאה טסעװ .ןַעטְפַעשעג יד ךיז טרהִימ ,ךילרָעד !

 .ארמג טַאלּבַא ּבֶא ךִיז ןרֵעל ,ןהוז
 ןֶעגיצנייֵא ןַײז עדַייז-רעטלַע ןַײמ טָעװעגַאלּפעגּבָא טָאה יױזַא

 :עלש יד ,ןַירענַײניצ עשיירַאנ יד ףיֹוא גידנַעקּוק טינ ,לזמ ס'נהוז

 ,דניק שיּתּבה-לעּב ַאוַא זַא ,ןֶענָאז ּוצ הזעה ַא טָאה סָאװ ,ןִירֶעּמ

 ,דמָערפ רֶעד ןיִא ןרעגלַאװ ךיז טָעװ ,ןָעוועג זיִא עדַײז ןַײמ יװ

 טִינ הבישי רעד ןיִא ּוליפא טָאה סָאװ ,רֶע -- ,םִייה-רָעד ןּופ טַײװ

 :רעד ןּופ ןֶעזָאלקֶעװַא טלָאװַעג טינ םהיִא טָאה ןעמ לַײװ ,טנרֶעלַעג

 ַא בר םָעֹד טלהָאצַעג רֶעסֲעב טָאה ןעמ ןעמֶעװ רַאפ ןּוא ,םִיײה

 .םִײה-רָעד ןיִא יּבַא ,ןַענרַעל םהיִא טימ לָאז רֶע ,דלָעג ךס

 ,רָעטָאפ ןַעכַײר ַא ַײּב דיחי-ּב א ןֶעווֲעג זיִא סָאװ ,ץדַײז ןַײמ

 ןהעג ּוצ טָאטשנָא .ּפָאק םענעטלַעז ַא טימ טקנעשעּב ןָעװַעג זיִא

 רֶע טנעלפ ,טינ טנרעל ןעמ ןֶעװ ,טַײצ רָעד ןיִא ןַעלעַיּפש  ךיז

 יַאמ ךיז טנעלפ רֶע ּואװ ,םָעדיֹוּב ץפיֹוא ןעטלַאהַעּב רֶעסֶעּב ךיז

 עג םהיִא ַײּב ןיִא סָאד . ןָעטַארַאּפַא ַײלרֶעלַא ןּוא ךֶעלכַעלהָימ ןַעכ

 ןעטלַאהַעּב טפרַאדעג ךַיז טָאה רֶע רֶעֹּבָא . ןַעּבֶעל סעצנַאג ןַײז ןֶעוו

 סָאװ ,ןהּוז ַא ס'רֲעילָאטס ַא םָעֹּפִע רֶע זיִא סָאװ םּורָאװ ,טימרעד

 ךיז טנַעלפ רֶע יֹזַא יװ רָאנ ? ןַעכַאז ַעניֹוזַא טימ ךַיז טמהָענרעפ רֶע

 ַעלַא .ןַעּפַאה ץילַא ןענעװטסַעדנופ םהיִא ןעמ טנעלפ ,ןעטלַאהעּב

 רהָעמ סָאד ןיֹוש טָעװ רֶע זַא ,ןעגָאזוצ ַײּכרַעד רֶע טגעלפ לָאמ

 טנעלפ ןּוא ןַעסענרעפ רַעטַײװ רֶעּכָא ךיז טנעלפ רֶע .ןּודט טינ

 | . םִעדיֹוּב ןפיֹוא רֶעקִינַאכעמ ַא ןַײז רָעטַײװ

 גּוא ,ןָעמַאמ ןַײז טסיײה סָאד ,ןֶעּבָאּכ רעד רֶע טָאה לָאמנייֵא

 ּוצ ףיֹוא להִימ ַא טכַאמָעג טָאה רֶע :טנעזערּפ ַא ןענָארטַעגרעט

 רהֹע ךז ןעּבָאה ןֶעּכָאּכ רָעֹד טימ ַעדַיײז רֶעד .רֶעפֶעַפ ןעלהָאמ

 טפרַאדֲעג טִינ ןיוש רֶע טָאה טלָאמַעד ןּופ .םָעֹד טימ טהָערפעג

 ןעּפַאלק ןּוא ןעצינש טנַעלפ רֶע רָאנ ,םָעדיֹוּב ןמיֹוא ןעטלַאהֲעּב ךיז

 סָאד ןָעווֲעג זיִא סָאד .ןַעגיֹוא יד ןיִא ןֶעמֶעלַא רַאפ עמשטערק ןיִא

 :לַע ַענַײז ןֶעגעלפ ןענעװטסעדנּופ .ליכעלהִימ ןַײז רַאפ טלהָאצעג

 ?טיצ ַא גילדַעװ רָאנ ,טַײּברַא ןַײז ןּופ ןעדעירפוצ ןַײז טִינ ןרָעמ

 םהיִא טנָעלפ ןָעמ ןוא ןֶעַּבֶעגכָאנ םהיִא ןעמ טנעלמ ,דנִיק גַיר

 . ןעגַײװש



 . ןעוהָאי-רעדניק יד

 ןַײמ ןּופ ןערהָאי עשרעדניק יד ןעעגנַאגעגרעּגִירַא ןענַעז ךִיג
 ןעמ .טכַאמָעג הנותח םהיֵא ןַעמ טָאה רהָאי ןעט:18 ן'פיוא ; ןֶעדִייז
 ןּופ יקַאמ ,טדָאטש רעסיֹורג ַא ןופ ךודש ַא ןּוהטעג םהיִא טימ טָאה
 רֶע :ןהָעזֲעג טִינ הנותה רַעֹד רַאפ רֶע טָאה הלּכ יד , קסניּבַאר
 ,סיֹוא שַײװ סֶע ןּוא ,תוניכמ םנֲעֹטַאט ץמיֹוא טזָאלרָעפ ךַיז טָאה
 עּנָאּב ןַײמ םורָאװ ,ןיבמ ַא ןֶעווֲעג עקַאט זיִא עדַיײז-רעטלִע ןַײמ זַא
 | .עקטענורּב ענעש ַא רהעז ןַעווֲעג זיִא

 טינ ןֶעוועג ןיוש יז זיִא ,טַאהַעג הנותה טָאה ָעּבָאּב ןַײמ תַעּב
 טָאה ,המֹותי ַא רֶעטָעפ ַא ַײּב טָעווֲעדָאהֲעג ךיז טָאה יז לַײװ . גנוי
 יז זיִא רֶעּבִירעד ןּוא ,ןַעכַאמ ּוצ הנותח יז טלייַאֲעג טִינ ךַיז ןֶעמ
 ַא רהעז ןְעוועג זיִא ַעּבָאּב יד שטָאה .רהָאי 90 זַיּב ןעסעזרָעפ ךַיז
 .עג םנירעגעװש עגירלעטדעטשנַײלק ערהיִא ןעּבָאה ךָאד ,ענעש
 ןיִא .רעדורּב רֶעַײז ןֶענעקטנַא ןעש טינ רָאג זיִא יז זַא ,ןָענּופ
 ?מיס ןּופ טסּואוֲעג םִינ ךָאנ ןַעמ טָאה ,סיֹוא טזַײװ ,ןערהָאי ַענֶעי
 סעּבָאּב ןַײמ .טרָעװ ַא טַאהָעג טָאה ןַיַילַא טַײקנַעש רָאנ ,ָעיטַאּפ
 *יֹוא עצרַאװש ענעש ט'עּבָאּב ןַײמ טצעשעג טִינ ןעּבָאה םנִירֲעגעװש
 עצרַאװש עגנַאל ַערהיִא טימ ,ןֶעמָערּב עגנַאל ענעש יד טַימ ןַעג
 סָאד ףיֹוא .ןַעזיֹור יװ יֹוזַא ,ןֶעקַאּב עדנֲעהִילּב ַײװצ טַימ ,רהָאה
 ףיֹוא טקּוקעג רָאנ ןַעּבָאה ַײז .טקּוקעג טִינ רָאנ ַײז ןַעּבָאה גנידצלַא
 טָאה ,םיוא טזַײװ ,םינּפ טַײװ ַא .עצרַאװש ַא זיִא יז סָאװ ,םָעד
 =יֹוא עגידנעצנַאלג עצרַאװש ןּופ רֶעכֶעד טלֶעטשֶעג טלָאמַעד ןָעמ
 זַא ,טסּואװעג טִינ רָאג טָאה ,ךיִא ּביולג ,ָעּבָאּב ןַײמ רָאנ .ןַעג
 :גייק סָאד םִיװַעג ךָאד רהיִא טָאה רענַײק .ןַעניֹוא ענעש טָאה יז
 ּוצ טַאהֲעג טַײצ גינַעװ ךיֹוא טָאה ןַײלַא יז ןּוא , טגָאזעג טִינ לָאמ
 ,ןעמּומ רֶעטכַעלש ַא ַײּב המותי ַא יװ .לָעניּפש ןיִא ךַיז ןעקּוק
 ןַיק ןַעּבעג טינ רהיִא טנעלפ ןַעמ . ןעמּונרָעפ ןַײז דיִמּת יז טנַעלפ
 סָאד יז טגעלפ ,טַײצ עגידַײל לֶעסִיּב ַא טַאהֲעג יז טָאה ןּוא ,הּור
 יד .ןָענװַאד ךִיז ןֶענרֲעל ףיֹוא :ךַאז ערעגַיטכַיװ ַא ףיֹוא ןּוהטרֶעפ
 רַאֿפ רָאנ ,דמלמ ַא ןֶעמּונעג ןמז ַא ףיֹוא רהיִא רַאּפ טָאה ַעמּומ
 יז יװ יֹזַא ןּוא ,ןענרעלסױא ךַיז טנֶעקַעג טִינ יז טָאה ןמז ןייֵא
 ןענרַעל ךִיז יז טנַעלפ ,ןעענװַאד ןַענעק טלָאװעג טרָאפ רֶעֹּבָא טָאה
 ןּוא םּורפ רהעז ןְעווֲעג זיִא יז לַײװ ,סָאד יז טָאה טלָאװעג . ןַײלַא
 טָאה רֶעּנירעד .ךַײלגּוצ עמורפ ַעלַא טימ ןָענװַאד טלָאװַעג טָאה
 ?ןַאד סָאד ץ'רזה דנַאנַאכָאנ טנעלפ ןּוא ןַענעק ּוצ טערַאטסָעג ךַיז יז
 שטָאה ,גָאט ַץלַא ןֶענװַאד ּוצ טנהַעװעגנייַא ךַיז יז טָאה יֹוזַא .ןֶענ



 .גרעכנענייפ להר

 יר טַימ גָאט ןעגיטנַײה ויּב יז טנַעװַאד יֹװַא ןּוא ,ןַעזַײרג טַימ
 =עֹג טָאה יז לַײװ ,גינַעװ רָעֹּנֶא סָאד טרַא רהיִא . ןעזַײרג ַעּבלֶעז
 עטּוג ןַײק ףיֹוא טִינ טקּוק טָאג ןַא ,רפס ןְעסִיװועג ַא ןיִא טנֶעייל
 םָעד טַימ ןּוא ,טּוג ןַײז לָאז הנוּכ יד זַא ,רָאנ ףרַאד ןַעמ ; ירבִע
 :רַאה ןַעצנַאג ן'טימ טנַעװַאד יז : ןַעריצלָאטש ַץּצָאּב ןַײמ ןיֹוׁש ןַעק
 .ןעוַײרג טִימ שטָאה ,ןַעצ

 -עג בעיל טָאה יז .םירפס ךסַא טַאהעג טָאה ענַײמ ץּבָאּב יד
 עסיױהגַא ןַעּבעִילקעגנָא ךיז טָאה ןּוא םירפס-רסומ ןּוא תֹונחת טַאה
 -עג טִינ ןַעּבָאה עכלֶעװ , םירפס עטלַא ץנַאג ןּופ קָעהטָאילּבִיּב
 :ערג ןַײק טִימ .טּפָא ץנַאג ןֶענֶעַיל יז טגעלפ יז .רהיִא ַײּב טהור
 טּפיוהרעד . ןֶעמהָירֲעּב טִינ ַעּבָאּב ןַײמ ךַיז ןעק ןעשינעטנעק ערעס
 ,ףיֹורֲעד ךיז טגָאלק יז . ןַעּבַײרש טִינ ןַעק יז סָאװ ,רהיִא טסירדרֶעּפ
 רהיִא רַאפ ןעּבַײרש ןַעלָאז ַײז ,רעדניק יד ןֶעטֲעּב ףרַאד יז וַא
 ךָאד יז טלָאװ ,יז טגָאז ,ןעּבַײרש ןַײלַא ןעק יז ןַעו רֶעֹּבָא .ףעֶירּב
 ןעמָעלַא ןַײלַא טלָאװ יז ןּוא עקסַאל רֶעַײז ןַעּבָאה טפרַאדעג טינ
 ױ  טנַעלפ ,ןעּבַײרש טִינ ןֶעק ױ סָאװ ,ןַירעד ןּוא ,ןַעּבעִירשעג
 .עמומ רהיִא גידלוש ךיֹוא זיִא ,ןעגָאז

 וי עכילקילנמּוא ַא טַאהעג ,םיוא טזַײװ ,טָאה ,ַעבָאּב ןַײמ
 וה ןעטנַעגילַעטניִא ַא ןיִא טָעװעדָאהַעג ךיז טָאה יז שטָאה ,דנֲעג
 יד ןּופ רֶענייֵא ןְעװעג זיִא רֶעכלֶעװ ,ליּכשמ ַא רָעמֲעַפ ַא ַײפ
 רעשיניצידעמ רענלַיװ רעד ןּופ סיֹורַא ןֶענַעז .סָאװ ,םִיריֹוטקָאד עטשרע
 ןַײז ןּופ תוישעמ ןעלהעצרַעד נּוא יז טנעלפ גידנעטש .עימֲעדַאקַא
 ןעּבָאה ּבעַיל רָימ ןעגעלפ טּפיֹוהרֶעּביִא .טַײקמורפ ןּוא טַײקסשוג
 .נָא זיִא סֶע ןֶעװ ,ןעטשרֶע םָעד ַײלָאקִינ ןּופ הרזג רעד ןֶעגַעװ ןערֶעה
 :נּוא ןּוא דרֲעּב יד ןֶעלָאג לָאז ןעמ ,רַעזַייק ןּופ להָעמִעּב ַא ןעמוקעג
 יז טָאה ,ּבוטש ןיִא ןְעוועג זיִא רֹוּפּכ-םֹוי .רֶעדַײלק יד ןַעקַאהרָעט
 ,טזָאלַעג טִינ רהֲערט ןַייק טָאה תיּבהד לעב רֶעד רָאנ ,טלהעצרעד
 .ּפַאלק םָעד ןְעמּונֲעגּוצ רֶע טָאה דלֲעה ַא יװ

 טָאה -- !ןעטשרעּביײא םָעֹד טינ טנעיזגר'רעד 1 טי שנַײװ --
 .טָאג ןּופ טָאּבֲעג ַא זיִא אתוכלמד הרזג -- ץלָאטש טגָאזעג רֶע

 ,ןֶעועג לעדַײמ ןַײלק ַא טלָאמעד ךָאנ זיִא עכלעװ ,ץּבָאּב יד
 יד סָאװ ,גַידנעקּוק שִינ ,ץֵעגרֶע ןעטלַאהַעּב רהפ רַאפ ךיז טָאה



 . ןערהָא=רעדניק יד

 רעטלַא רֶעניזָאד רעד ןּופ .טיֹוט םּוצ ש'שלה'עג טָאה ערהיִא עמהומ
 םינּפַא יז טָאה תחנ ןַײק . ןעדַײר ּוצ ןַעּכָאה דנַײּפ ללכּב יז טגעלמ
 טנעלפ יז זַא ,םורפ יֹוזַא ןֶעווֲעג זיִא יז רָאנ .טַאהֲעג טִינ רהיִא ַײּב
 .רַעּביִא לעסיּבַא וליפא טָאה יז בעיל רַאפ ןָעמהָעננָא גנַידצלַא
 ךָאנרֲעד ּכָאה ךיִא ןעכלעװ ןופ ,רעטקַארַאה טעמּומ רהיִא ןֶעמּונֲעג
 וי ערעַײט ַא ןָעווֲעג ַעּבָאּב יד זיִא ןענעװטסעדנופ .ןֶעטִילעג לעִיפ
 ,עט'הקדצ-לעב ץסיורג ַא ןּוא עמורפ-תמָא'נַא ןַעווֲעג זיִא יז .ענעד
 תונמחר טָאה יז לַײװ ,רַאפרָעד טִינ הקדצ ןֶעַּבעג שנעלפ יז שטָאה
 הוצמ יד טלָאװַעג טָאה יז לַײװ ,רַאפרעד רָאנ  ,ןַאמִירָא ן'פיֹוא
 טָאג ןַא ןּוא .טָאג טדַײל יז ,ןעסִייהעג טָאה רהיִא .ַײּב .ןופרָעד
 םִיוֲעג וע יז זיִא םָעד ןיִא ,טנעצָארּפ טִימ ןֵעּבַענּבָא רהיִא טָעװ
 טימ ןַעוֲעג טינ זיִא ץּבָאּכ יד שִיטסיאָאנֲע יֹוזַא יװ רָאנ . טּביֹולגֲעּב
 ץרַאמ יז טָאה ךָאד ,ערעדנַא ןעמלַעה רהיִא טִימ ןּוא הקדצ רהיִא
 יז זיִא רַאפרַעד ןּוא ,ךיז רַאפ יװ טנרָאזעג רהֲעמ ךָאנ ןעטַיײװצ
 .ןֶעמָעלַא ןּופ טצעשעג רהעז ןעועג

 םענַײלק םָעד ןיִא רונש ַא רַאפ ןעמּוקֲעגנָא זיִא ץּבָאּב יד זַא
 :ָאטסִירַא םִעד ןּופ ,קסנִיּבַאר טדָאטש רעסיֹורג רעד ןּופ ,לישדַעטש
 סיוחג ןַײק ךילטנֶענייא יז טָאה ,זיֹוה ס'רָאטקָאד לארׁשִי ןַעשִיטַארק
 םּוצ ןעמּוקֶעגנָא זיִא יז .ןַעָאה טפרַאדעג שינ ונּוא ַײּב גָאטליואװ
 עכלעװ ,רעמַאק רֶעסיֹורג ַא טָימ עמשטערק עץטלַאנַא ןיִא רהָעװוש
 ןענעלפ רַעמַאק ןופ דנֲעװ יד ןיִא .רעמיצ:ּפָאלש רהיִא ןֶעווֲעג זיִא
 רָאנ ,דנָעװ יד ךרוד ץעק ןעכַירק ןענעלפ םַע זַא , רעכעל עניוזַא ןַײז
 טהָעוורעפ רֶעכַעַל יד עגל רַעּבָא רעטנַיװ . רַעמוז ןַײז טגָעלפ סָאד
 רעד זַא ,ַײנש לע יֹוזַא ןָעלַאֿפנָא טנעלמ סֶע .ַײנש טימ ןֶערעװ
 רעד רָאנ .טכַאנ רֶעּביִא טַײװ לָאמַא ןֶערֲעװ טנעלפ ענֶערעּפ סָעּבָאּב
 ןעמ טנעלפ ןִע ערהָאי ענֶעי ןיִא לַײװ ,טלַאק ןַײז טינ טגעלפ ןֶעּבָאּב
 יה יֹוזַא טינ ,עסיורג ץדַײּב עקַאט ןּוא ,םענערעּפ יַײװצ ּוצ ןֶעּנַעג
 זיִא רעד ןיִא ןּוא ,ַענערעּפ ןייֵא טִיג ןעמ -- ,םשה:ךּורּב ,טנַײה
 .טָאה םענערעּפ ץרהיִא רעטנוא .ןרעדעפ ןעפיוה ַא ָאד ןַעצנַאגניִא
 .רָעמַאק רעטלַאק רהיִא ןיִא ןעפָאלש ּוצ טַאהעג ארֹומ טינ ָעֹּכָאֹּב יד
 ןעדעירפוצ ץנַאג ןְעוֲעג זיִא ןּוא טנָאלקעג טִינ ךִיז טָאה עּבָאּב יד
 :ערג ןעווֲעג ָאד זיִא גנורהיפ יד שטָאה ,ןֶעּכֶעל םָעַײנ רהיִא טָימ
 -היִא זַא ,ןַעסֶעגרעפ טינ ףרַאד ןעמ .ןַעדַײז רהיִא ַײּב יװ רֶעּב
 ןעווֲעג זיִא יז ןּוא ,םידיגנ ןֶעװעג טרָאפ ןְענַעז רֶעגָיװש ןּוא רָעװש
 ךֹוא ז טָאה ןַײלַא ןַאמ ן'טימ רָעטַײװ ןּוא .רּונש  ַעגיצנייַא יד



 .גרעבנענייפ לחר

 .ןהָעזֲעג טִינ הנותה רעד זַיֹּב ּוליפא םֶהיֵא טָאה יז ןֶעװ ,ןעפָארטַעג
 םעד ןענַעװ גנונַײמ ןַײק טנערפעג טינ רָאנ רהיִא ַײּב טָאה ןָעמ
 .ןתה רהיִא ַײּב טנערפֶעג טינ ךוא טָאה ןַעמ יװ יֹוזַא ,ךודש
 ,טנָאוָעג טָאה ןַעמ ןוא בֹוט-לומ ןֶעּענַעגּבָא רָאנ רהיֵא טָאה ןֶעמ
 טָאה ַץּכָאּב ןַײמ יֹוזַא יװ .קילג טימ ןֶערָאװעג הל ַא זיִא יז זַא
 םהָענ ,הנותח רעד זי ןתה רהיִא ןּופ שי'מולח'ענ ןּוא טכַארטַעג
 יז טָאה הנותה רָעד ךָאנ רָאנ ,ןַעּבַײרש ּוצ רֶעטְנּוא טִינ ךַיז ךיִא
 בעיל ףרַאד בַײװ ַא לַײװ ,רַאפרָעד רשפא .טַאהעג ּכעִיל ץנַאג םהיִא
 ּוצ ןיִא טּכַעלַעגּבָא ץּבָאּב ןַײמ ךיז טָאה יֹוזַא .ןַאמ ַא ןַעּבָאה
 רהָאי עכִילטֶע ענעש טַײקנעדעירּפ

 טָאה ןּוא ןהָיז ַיװצ ןּוא רֶעטכַעמ ַײרד טַאהעג טָאה עּכָאּב ןַײמ
 גירלעטרעטש-נַײלק ַא יח טִינ גנּוהִיצרַענַא ןֶעּכַעגַעג ןֶעמַעלַא ַײז
 .םידמלמ עטסערג יד ּוצ ןַעּכַעגַעג ךעלגוי יד טָאה יז .לָעּבַײװ
 עטוג טָאהעג  ןָּאה ַײז לַײװ ,הלּועּפ עפיורג ַא ןוהט ןַענעלּפ יז
 ?קַאװסױא ןַעלַעװ ַײז ןופ זַא ,טגָאזֲעג תֹואיכנ ןַעּבָאה ַעלַא .ּפָעק
 ףיֹוא טפָאהעג ןיוש טָאה ץּכָאּכ ןַײמ ןּוא .םינּבר עטסערג יד עס
 :רעפ ׁשרֲעדנַא טָאה טָאג רָאנ ,ןדענ ןיִא להוטש סענעד טָאג ַא

 ּוצ סָאװ טַאהַעג טִינ ךיֹוא ָץּבֶאַּב יד טָאה רעשכַעט יד םִימ
 ןעּבָאה ַײז .ןעטָארַעג ןּוא גולק ,ןעש ןַעווֲעג ןענַעז ַײז : ןַעגידנַיז
 ַעּבָאּב יד יש טָאה סָאד רָאנ .ןעטַײקגיהעפ עטּוג טַאהֲעג ךיֹוא
 זַא ןּוא ?לעדַײמ ַא סָאד ףרַאד פָאװ וצ .גַירֶעּביִא רַאפ ןעטלַאהֲעג
 - טגעלפ ץּבָאּב יד ןוא ? ןַעכָאק ןענעק טִינ קינּפּורק ןַײק ןעד יז שָעװ
 ?םיֹוא לָאז רעלדַײמ יד ןַײז טלָאזעג טָאה םִע סָאװ : ןעגָאז עקַאט
 טקוקעג טינ טָאה ץּכָאב יד יֹוַא יװ רָאנ .ךַעלגני יד ּוצ ןהעג
 .כָאט ערֶעטלֶע רהיִא יז טָאה ךָאד ,טכער-ןֶעיֹורפ יד ףיֹוא טכעלש
 ןעּבַײרש ןענרעל יז ןעּבַענַענּבָא ןּוא טרָאטש ןיִא טקִישַעגקַעװַא רָעט
 ?טסעדנּומ ףראד ,טנָאזעג יז טָאה ,לָעדַײמ ַא לַײװ ,םישדח 3 2 ףיֹוא
 ּוצ ןעמּוקסֹוא טָעװ רַעמָאפ ,ףעִירּכ ַא ןעּבַײרשנָא ןַענַעק ןעגֶעװ
 טָאה רהעמ . לש רֶעדֶא טדָאטש רֶעדנַאנא ןּומ ןהה ַא ןָעּכָאה
 ,סרּוק םָעד טגִידנֶעעג טָאה יז ײװ ךַײלג ןּוא .טלָאװעג טינ ַעֹּבָאּב יד
 טָאה ןּוא רנעוזַײליבלאה לעקיטש ַא טפיֹוקעג רהיִא ץּבָאּב יד טָאה
 ענעדלִיג ןּוא .ּבָארעדרַאנ ַא ןּוא רָעדמֲעה ןַעהַײנ טצַעזעגרַעדִינַא יז
 ,ןעלהעצרעד טנעלפ ַץֹּבֶאּב יד .טָאהְעג ךיֹוא עקַאט יז טָאה דנֲעה
 ליפא ,הָיינֲעג רהיִא ןעהעז ןהעג םישודח ףיֹוא ןעגעלפ ןעשנָעמ זַא



 . ןער והָא=רעדניק יד

 עטלערעּפעג יד ףיֹוא גידנעקוק ,ש'מלצ'עג ךיז טָאה עש'חלג יד
 טינ רעמּוז = רעיש .יז ןַעמ טָאה ןַעגיֹוא יד טימ .ךעלֲעכעטש
 יד טָאה ץֹּבָאּב יד וַא ,ּוצרֲעד ןעמּוקעג ןיִא סֶע .ןְעסֶעגעגפיֹוא

 ןּוא רֶעַײש ןרעטנה ןעטרָאג ןַיא ןַעטלַאהְעּב טוומַעג הָיינֲעג ן'טִימ
 טָאה יז .געט עצנַאג ןעציז יז טנעלפ ןעטָאש ןעלהִיק ןיִא ןעטרָאד
 עטסנעש סָאד .רעטכָאט רעד ףיֹוא גידנעקוק ,תהנ ןּופ ןעסקָאװֲעג
 עּבָאּב יד ןּוא ליטדעטש ןיִא ןֶעועג יז זיִא לעדיימ עטסנעטָארַעג ןּוא
 ַא יװ ,שרעדנַ טינ .טִימרעד ןֶעצּונֶעּכ טלָאװעג עקַאט ךיז טָאה
 .טסיזמּוא טינ ןּוא .ןעטסָאמַעגּוצ ךִיז יז טָאה םָעדייַאנַא רַאֿפ בר
 סָאד וַא ,ןעגָאז געמ ןַעמ ןּוא א ,טביולרע רהיֵא סֶע טָאה םּוחָי רעד
 ּוליפא ןַעּבָאה לימדעטש רעזנּוא ןּופ ןַעטפעשֶעג יד .ְךיֹוא דלֲעַנ
 רַאפ בר ַא ןעמהָענ ּוצ ןדנ לעיפ יֹוזַא ןעבַײלקוצנָא טזָאלרעד טינ
 :רָעלעט 9 ףיֹוא ןַעּנעגעג טָאג טָאה ןַעּבָאּב ןַײמ רָאנ ,םָעדיײַא'נַא
 רעד ןּוא ,םִַיײה:רָעד ןיִא ןַעלטימ:סנַעּבעל ףיֹוא טנעִיררָעפ טָאה יז
 ןֶעיֹוּב ּוצ קשה ןַײז לַײװ ,טַײז רֶעדנַא'נַא ןיִא טנעידרעפ טָאה עדִיײז
 ?ירטרעפ גנַאל ןיֹוׁש םהיִא טָאה םָענישַאמ עשינַאכָעמ ןּוא ןעלהימ
 עטַײװ ןיִא ןֶעוֲעג רֶע זיִא רהֶאי עכִילטע ןיֹוׁש .םִייהרָעד ןופ ןֶעּב
 סעֹּפֶע להָימ ַא ֶערהֶעלקסיֹוא ץִינרָע טלָאװעג ץלַא טָאה ןּוא ןעטנַאק
 יװ יֹוזַא .טקילנעג טִינ ץלַא רָעֹּבֶא םהיֵא טָאה סֶע .לעקיטנַא'נַא
 .רַעֹד זיא יֹזַא ,סיֹורג ןֶעוֲעג ןענַעז רֶענעלּפ ענַײז טימ ּפָאק רעד
 ,להָימ ַא ןעכַאמ ואו- ערע רע טנַעלפ .ןַײלק ןְעווֲעג רֶענַײז לזמ
 ןֶערֶעװנָא ַײברַעד רֶע טנעלפ ,טוג טשִינ ןהענקֶעװַא טנַעלפ םִע ןּוא
 ןַעּבַײלּב ןיֹוש רֶע טנעלפ םעדכָאנ .דלענ םָעד טִימ דנּוזעג סָאד
 ךיז טגעלפ רֶע . טפעשעג טעד ןופ ןֶעגָאזּבָא ךיז טנעלפ ןּוא גידנעהּבֶא
 ןעצעז ךַיז טנַעלפ ןּוא טדָאטש רעסיֹורג ַא ןיִא ץענרע ןעגָאלשרַעפ
 :טַע לַײװרעד ןענעידרעּפ טנַעלפ ןּוא רהָאי רעִיפ:ַײרד ףיֹוא ןַעלַעגק
 טנעלפ סִע וִיּב ,ןהֵענקֲעװא סֶע טנעלפ יֹוזַא .לּבּור טרעדנּוה עכיל
 ךיז רֶע טגֶעלמ ןאד) .ןֶעּבעל עשַירמלמ סָאד ןַערֶעװ םּואָמ םֶהיֵא
 :עגסיֹוא רעטַײװ טגעלפ ןּוא להימ ַא ַא ןעכּוזסיֹוא ּואוו;ץִעגרֶע רעשַײװ

 ןפיֹוא קַעװַא ץלַא רעטַײװ טגַעלפ ױזַא ןּוא ,םָעגָישַאמ עעַײנ ןֶענימ
 ןופ ןעקילגמּוא יד . ןֶעּבֶעל ץנַאג ןַײז טּבֶעלעגּבָא רֶע טָאה יֹוזַא .דנַיװ
 .ןערהָאי ענַײז ןְעועג רצקמ םהיִא ןַעּבָאה ןעלהִימ ענַײז

 .גּומ ,טכעלש ןעווֲעג טינ ןַענעז ענַײז ןעטמעשעג יד יֹזַא ַיװ
 ָץּבָאּב יד זַא ,לּבּור 600 טקִישעגנַײרַא טרָאפ רֶע טָאה ןַעגעװטסַעד
 סָאװ ,אלימ .םיכּורש ן'הרש טדער ןעמ זַא ,ןַעּבעירשעג םהיִא טָאה



 .גרעבנעגייפ להר

 ןיִא ווא ּוצ שזַא ןַעמוקֲעגנָא זיִא סֶע זַא ,ןּוהטעג ךַיז טָאה סֶע
 יד .ןַעלעטשרָאפ טשינרָאג סָאד ןעמ ןעק ,לּבּור 600 ליטדעטש
 ןעמ ,סַאנ רעד ףיֹוא ןַעזַײװעּב ּוצ טַאהֲעג ארֹומ ךִיז טָאה ָעָּאּב
 ןעמ טלַאה ּואװ טנַײה .ןְעגיֹוא יד טימ ןַעסעפיֹוא טשינ יז לָאז
 וַא ,ןַעּבעגַעו הֹצַע יד רהיִא טָאה רעװש רֶעד ?דלֲעג לעִיפ יֹוזַא
 ןַעּבָארגרעפ סָאד לָאז ןּוא ּפָאט ַא ןיִא דלעג סָאד ןעגעלנַײרַא לָאז יז
 טרָאטש רעסורג ַא ןופ ַענֶעריֹוּבעג ַא גָילדַעװ ,יז רָאג ,דרֶע רעד ןיִא
 רעסעּב סֶע טָאה יז .דֹלֲעג סָאד ףיֹוא טרָא רֶעדנַאנַא ןֶענּופְעג טָאה
 טָאה יֹוזַא ןּוא ,זלַאה ןיפיֹוא ךִיז ַײּב ץלעטַײּב ַא ןיִא ןעגנַאהעגמיוא
 טָאה ןּוא ךודש ַא ןּוהטַעג טָאה יז ןענַאװ זַיּב ,ןַענָארטַעג סָאד יז
 .ןדנ םעד טגעלָעגנייַא

 ןוא רֶענעש רעד ּוצ ןַעמּוקַעגּוצ זיִא ןדנ ןעסיֹורג םָעֹד טִימ
 רהיִא רַאפ וליפא  ךַיז ןֶעּנָאה םינתח .הלעמ ַא ךָאנ הלּכ רֶענֶעטָארַעג
 .טַײקכַײר ףיוא טקּוקַעג טִינ טָאה ַעּבֶאֹּב ןַײמ רָאנ ,ךס ַא ןֶענּופעג
 :ענ טינרָאג יז טָאה רַעטַײװ . הרֹוּת ןּוא םּוחָי טכּוזעג רָאנ טָאה יז
 ַא טלעיּפשעג ךיֹוא טַײקגנּי יד וליפא טָאה רהיֵא ַײּב .טלָאװ
 יז טָאה סָאד ןּוא לֵאָעדיִא רהיִא טכּוזעג טָאה יז .ַעילָאר עניילק
 ןֶעויווֲעּב טָאה טָאג רָאנ .ךיֹוא ןעדוי ןעטלַאנַא ןיִא ןֶעניפעג טנעקַעג
 ,ןעדּוי ןעטלַא ןַײק ןיִא טינ ,טכיוֲעג טָאה יז סָאװ ,לַאָעדיִא סָאד
 ןייֵא טִימ ןעצנַאגניִא ןּוא רהָאי 20 ןופ ןמלַא ןעגנוי ַא ןיִא רָאנ
 יד ןיוש טָאה ןרֶעסעּב ןַײק סָאװ ,ןתח ַא ןֶעווֲעג זיִא סָאד .דנִיק
 ןתה  ַא ןֶעווֲעג זיִא סָאד .ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינרָאג ךַיז ַץּבָאּב
 .ןַײלַא ןהּוז ס'בר םָעד ןּוא ,ליטדעטש רעזנּוא ןּופ ,רַעשִימַײה ַא
 ?רֶעסַעּב ןַײז ןעד ןַעק

 ַא סָאװ ץּוחַא ;שנַעמ רעסיֹורג ַא ןַעווֲעג זיִא ןַײלַא בר רֶעד
 - טָאה רֶע .ךיֹוא ןסחי רעטורג ַא ןַעווֲעג ךָאנ רֶע זיִא ,ןדמל רֶעסיֹורג
 יװ . תֹורֹודח:רדפ םָעד ןּופ טמַאטש רֶע זַא ,ףעירּב סּוחָי ַא טַאהעג
 :ַײל ַײּב סיֹורג טכַאמָעג םהיִא טָאה הרוּת ןַײז ןּוא םּוחָי ןַײז יֹוזַא
 עלַא טַימ ןעטלַאהעג ךיז רֶע טָאה טסָארּפ יֹוזַא ,ןעגיֹוא יד ןיִא ןעמ
 סַאג ןיִא ןעדַײר ןעלעטש ךַיז ןְעוֶעג טכער זיִא םהיִא ַײּב .ןַעמ

 םיּתּב-ילעּב ערעדנַא .ַענעדּוי ַא טִימ רָאג רֶעדָא דנַיק לָעצַיּפ ַא טִימ
 ןיִא טּפיֹוהרעד ןּוא ,ןַעדִיירֶעּב דַײהרַעליטש רַאפרַעד םהיִא ןַעגֶעלפ
 ,ןעדַײל טנעקעג טִינ ענַײז רונש יד טָאה ןֶערהָאי עגידרעטַעּפש יד
 ּוצ יֹזַא יװ טִינ ךיז טסַײװ ,בר רעד ,רעװש רֶהיִא סָאװרַאפ
 טנעלפ רֶע סָאװ ,בר רֶעד טַאהֲעג טָאה טַײקכַאװש ַא ךָאנ . ןעטלַאה



 . ןערהָאיײרעדניק יד

 יד ןֶעוֲעג םֶהיֵא ַײּב ויִא עכלֶעװ ,ןיציּבר רעד ןֶעּבֶעגכָאנ רהעז
 םִינ רֲעּבָא ,עמּורפ ַא ,ענעש ַא רהעז ןֶעווֲעג זיִא יז .יֹורפ עטַיײװצ
 ןּוא ןעש ןהעג דימּת םנעלפ יז .עצינדָאמ עסיֹורג ַא ןּוא עטּוג ןַייק
 :הוצמ ןּופ סָאד שוהט יז זַא ,ןַענָאז טנעלפ יז .ןּוהטֶעגנָא ןַיײר
 ַענעדּוי ַא רַאפ זיִא ,ןעגָאז ז ז טל ,הוצמ עץטסערג יד . ןֶעגעו
 ףוא לָאז רֶע ,ןַאמ םָעד ןַענעקטנַא ןֶעצִיז ןּוא ןעש ןּוהטנָא ךיז
 ןיצייּבר יד ,ערֶעדנַא ןּופ ןַײר ןַײז לָאז קנַאדַעג ןַײז ידכ ,ןעקּוק רהיִא
 ךיֹוא ןַעלָאז ַײז ,ליטד טש רעזנּוא ןּופ רעּבַײװ עלַא ןֶענָאז טגעלפ
 :ןֶעגָאז ןעגעלפ ַײז .ןעגלָאפ טִינ רהיִא ןענַעלפ ַײז רָאנ . ןּוהט יֹוזַא
 רעד טהערד זנוא ;ןיציּבר יד יװ ,גיהּור יֹוזַא טִינ ךָאד ןֶעַּנֲעל רימ
 ןיציּבר יד ןֶעװ זַא ,טכַאד רַימ רָאנ !ןַעכַאז ַערֲעדנַא רַאפ ּפָאק
 ,רָעּבַײװ עירֶעּבִא עֹלַא יװ ,ענֲעדּוי ַאזַא ןַײז ןֶעװעג עבטּב לָאז
 ליטדעטש ןיִא זנוא ַײּב לַײװ ,שִינעהערדּפָאק טַאהֲעג ךיֹוא יז טלָאװ
 ןעּבָאה טנעלמ רֶע .טּבֲעלַעג טוג יֹוזַא טִינרָאג ןַאמ רהיִא ךִיז טָאה
 עסיֹורג ַאזַא ןּופ ןֶעועג זיִא ַעכלעװ ,תֹוריכש יד ןּופ תֹורצ עסיורג
 ןעדליג עכִילטע יד טֶא וליפא ןּוא ,ךָאװ ַא ןעדליג 10 יװ עמוס
 ןעוועג ןענעז ליטרַעטש ןיִא לַײװ ,טיונ טימ ןָעמּוקנָא םהיֵא טגָעלפ
 ּוצ ןהעגסיוא טנעלפ סָאד ןּוא םיּתּב-ילעּב יד ןעשִיװצ ןץ'תקולחמ
 ןעָאל טינ תּבש ַעֹלַא טעמּכ ןַעפרַאד טנעלמ ךָעֹּכַעַנ בר רעד .בר
 נּופ .תוריכש ענַײז טיִנ םהיִא טִיג ןֶעמ סָאװ ,רַאפרַעד ןֶענֶעַייל
 .עג ,תורצ ענַײז ףיֹוא גידנעקוק טִינ ,בר רֶעֹד טָאה ןַעגעװטפעד
 םהיֵא ףיֹוא ןַא ,סיֹוא טזַײװ םַע .ןהָעזסיֹוא ךילקִילג ץנַאג ַא טַאה
 יֹורפ ןַײז ןּוא . הטנרּפ ןַײז ןּופ טַײקרַעטיּב יד טקרִיװעג גינעװ טָאה
 זַא ,טסּואװעג רָאנ טָאה יז .ןעדעִירפּוצ טלהִיפעג ךיֹוא ךַיז טָאה
 ךיֹוא ףרַאד ,רהיִא ןַעּבענ סָאװ ,גנידצלַא ןּוא ןענַײש ףרַאד ןַײלַא יז
 יָעֹּב יז טנעלפ עמ זַא .יֹוזַא ןֶעוֲעג יקַאט זיִא סע ןּוא .ןַענַײש
 עגנַאל טימ ןעטניה ,קיּפעצ םִענֶעדַײז םענעש ַא טִימ סַאנ ןיִא ןענעג
 ןעצרַאװש םִענַעש ַא ןיִא ,ךַעלנניריֹוא עגנַאל ענעש טַימ ןּוא רעדנֲעּב
 טימ ,דַיילק ץרַאװש ַא ןיִא ןּוהטָעגנָא ןוא טמַאקרעפ ןעש .,קּורַאּפ
 ?עקטנַא ןַעגָאלשּבָא ןעש רהעז טנעלפ רַעכלַעװ ,ךּוטרַאפ םענירג ַא
 יֹזַא יד טנעלפ ןַעמ ןעװ ,דַײלק ןּופ ּברַאפ רָעצרַאװש רֶעד ןעג
 טנעלפ ,ּפָאק םענעש רהיֵא טימ ,רּוגיּפ רעכַײלג רהיִא טִימ ןֶענֶענֶעגַעּב
 ףיֹוא גידנעקוק .ןּוהמ גַײנ ַא רהיִא ּוצ גידנעלִיװ טינ ןעטסולג ךִיז
 ןֶעוועג םִיוועג זיִא הרש רַעשּומ רֶעזנּוא זַא ,ןעטכַארט ךיִא געלפ ,רהיִא
 טשינרָאג ןהרש רָעטּוט יד רַימ ךיִא ּבָאה שרָעדנַא .יז יװ ַאזַא
 .טלעטשעגרָאפ



 יֹוזַא ,ץהרש רָעטּומ יד ןָא ןענדָאמרָעד רימ טגָעלּפ יז ַיװ
 :ָאמ רעזנּוא ןָא ןהָעזסיֹוא ןַײז טִימ ןענהָאמרָעד בר רעד רימ טגֶעלּפ
 ,דרָאּב רֶעגנַאל רעהָארג ַא טִימ ,ןעש ןְעווֲעג זיִא רֶע .םהרבַא רֶעט
 םהיִא ןַעגֲעלפ עכלעװ ,ןֶעמָערּב עגנַאל טימ ןּוא ןַעגיֹוא ץצרַאװש טַימ
 .ןעש ןעװעג זיִא רּונָיפ ןַײז .םינּפ עצנַאג סָאד ןַעקעדרעפ טעמּכ
 רעד ּוצ טנַײה ,ןעסקַאװעג ךַײלג ןּוא קיד ןּוא ךיֹוה ןֶעווֲעג זיִא רֶע
 .ךִיז ַײּב טסָארּפ ןּוא םורפ:תמֲא ,טּוג ןֶעװַעג ךָאנ רֶע זיִא ,טַײקנעש
 ?םינכמ רעסיֹורג ַא ןֶעוועג רֶע זיִא ,טַײקמִירָא ןַײז ףיֹוא גידנעקּוק טִינ
 .ּוניִבָא םהרבַא ןּופ תולעמ ַץלַא .ְךֹוא הרֹוא

 .עג ךודש ַא ץּכָאּב ןַײמ טָאה בר םַענעטלַעז םָעד טַימ טָא
 ,םָעדייַא'נַא רַאפ ןהּוז ןעטסעּכ ןַײז ןעמונעג עקַאט טָאה ןוא ןּוהט
 ם'בר םעד ןּופ שרֹוי ַא ףיֹוא יװ ,טקּוקעג ןעּכָאה עלַא ןעכלַעװ ףיֹוא
 זיִא רָע זַא ,טגָאזעג ץלַא ןעּבָאה םהיִא ףיֹוא .להוטש עץכילגינַעק
 יװ טרָא ץרעטערג ַא ןיִא ְךיֹוא ןָארט ַא ףיֹוא ןעציז ּוצ ןְעוועג טרָעװ
 םִענֶעטלַעז .ַא טימ שנעמ ַא ןעווֲעג זיִא סָאד .לָיטדעטש רָענּוא
 זיִא רֶע .ץרַאה טּוג ַא טיט ,ןַעלהִיפָענ ַעלֲעדייֵא עטיורג טִימ  ,ּפָאק
 :עטקַארַאכ טָאה רֶע ,הרֹוּת רעד ןּופ תֹודֹוט עלַא טימ טנַאקֲעּב ןעוועג
 ןהעטשרעפ טלָאװעג טָאה רֶע ,ארמג רָעד ןּופ םיִאנּת עלַא טרָיזיד
 טָאה רֶע .םימכח עשִידוי ערעזנוא עלַא ןּופ ןַעגנּונַײמ עלַא ךילדנַירג
 בעיל רעסיֹורג ַא ןַעוװעג זיִא רֶע . הרֹוּת ןַײז ףיֹוא טעוװערָאהעג לעיפ
 ןּוא קעטָאילביּב עסיוהג ַא טַאהַעג טָאה רֶע ;םירפס ןּופ רֶעּכָאה
 +עג לעִימ יֹוזַא טָאה רֶע .ןֶענרֶעל ןּוא הלילו םֹוי ןַעצִיז טנעלפ רָע
 טָאה רֶע זַא ,גנידצלַא ןּופ תֹודֹוס יד ןעסִיװ טלָאװעג יֹוזַא ןּוא טנרַעל
 עכלֶעװ ,הלּבק טימ ןעמונרעפ ןערהָאי עגידרעטַעּפש יד ןיִא ךיז
 :ניא רָאנ טִינ ךַיז טָאה רֶע .טשִימוצ ּפָאק ןַײז ןעצנַאגניִא םהיֵא טָאה
 ,םילּבוקמ ןּוא םינּבר ,םימכח עשידוי ןופ םירפס יד טימ טריסערָעט
 .רעקלעפ ערֶעדנַא ןּופ םימכח ןּוא ןַעכַאז עכילטלַעװ טִימ ךיֹוא רָאנ
 יד לַײװ ,טנרֶעלַעג טשינ ןַעכַארּפש ערעדנַא ןַײק ּוליפא טָאה רַע
 :רָעל וצ םֶעֹּפֶע ךַיז טּניֹולרֶע טִינ טהיִא ןעּבָאה ןעּבעל ןַײז ןּופ םיִאֹנַּת
 טנַאקֲעּב ןְעװֲעג רֶע זיִא ךָאד רָאנ ,הרֹוּת רֶעֹד ץּוחַא שרעדנַא ןֶענ
 - .ןעריסערעטניִא ץלַא טימ ךַיז טנעלפ רע לַײװ ,ןעכַאז עכילטלַעװ טִימ
 גָאזָאליפ רָעד טימ טנַאקעּב ןְעװעג זיִא רע ;טסּואוועג ךס ַא טָאה רֶע
 .יעּפש יד ןופ תוטש יד טימ ךיֹוא ןּוא ןַעכירג עטלַא יד ןּופ עי
 רָאנ םִינ ,עטכִישַעג יד טסּואועג טָאה רֶע . ןֶעפָאזָאלימ עגידרעמ
 םוטעטוא .רֶעקלעפ עסיורג ָץֹלַא ןופ ךיֹוא רָאנ ,קלָאפ ןַײז ןימ



 . ןערהָאי-רעדניק יד

 לַײז רעכיל ַא ךָאנ יה .תמָא ןּוא שינטנַעק טכּוזַעג רֶע טָאה
 טרעגלַאװעג על עצנַאג סָאד טגָאיעג םָעד ךָאנ ךַיז רֶע טָאה
 -ַארגעג ,םינֹואנ ץֹלַא טימ םיחוכו טרהִיפֲעג ,תובישי ַעלַא ןיִא ךיז
 ןּוא ם'רפס ץמלַא עטּביוטשרעפ ןיִא ,ץסקנּפ עטלַא ןיִא ךַיז טלָעּב
 :עפ ןוא ןעשִינעטנעק עלַא טימ ןעטָאלשרַעפ ןִעּבִילּבעג ףֹוס םּוצ
 ַא םיֹוק כל ןעשִידוי ןעכילקילנמוא ןַעגנע םעד ןיִא ןעטַײקגיה
 ,ליטדעטש ןיִא ךִיז ַײּב ןֶענּופֲעג רֶע טָאה ןמז ַא לּבּור 100 רַאפ גנּולענק

 .ךודש ןַעטּוג ַא ןוחטעג עּבָאּב ןַײמ טָאה ןָעכַאז עלַא ךָאנ רָאנ
 םעדייֵא םעד ןעמונַעגוצ טָאה ןּוא ןדנ לּכּור 300 ןַעּבעגַעג טָאה יז
 רעטכָאט רעד טכַאמַעג טָאה יז .רהָאי 9 ףיֹוא טסעק ףיֹוא ןַערהיִא
 טינ ןעק רַענַעש סָאװ ,טַאטש א טהָיינַעג טָאה ןּוא רַעדיילק ענעש
 :ָאה טַײל ןּוא טָאג ןּוא ,הנותה עכַײר ַא טכַאמעג טָאה יז .ןַײז
 ךָאנ ןּוא םָעדייֵא ַאזַא ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,ןֶעועג אנקמ רהיִא ןֶעּב
 ןתה םָעד ,ךו טרהיפ סֶע יװ ,טָאה הלּכ יד .ןהוז ַא ס'בר םָעד
 רַאפ טָאה יז סָאװ ,ןעדעירפּוצ ןעווֲעג יז זיִא ךָאד ,טנעקעג  גינעוו
 יז ןּוא עט'הואג? .סעב עסיורג ַא ןֶעוֲעג זיִא יז לַײװ .הנּותח םהיִא
 ,ןהּוז ס'בר םעד טמהענ יז סָאװ ,ןַעמּונֲעגרֶעּביִא קרַאטש ךיז טָאה
 . ןיצייבר ַא ןֶערֶעװ ןַײלַא לָאמַא טָעװ יז סָאװ ןּוא ,ןדמל ןעטיֹורג ַא
 טמָאהַעג טָאה ןּוא ,אנקמ רהיִא ןֶענַעז עלַא זַא ,טסואוועג טָאה יז
 יד טָעװ טציִא זַא , ןַײז אנקמ טשרע ךָאנ רהיִא ןֶעלעו עלַא זַא
 טימ טָא .םּוחי ם'רעווש רהיִא ךרוד רַעכַעה ןערֶעװ החּפשמ עצנַאג
 רעטסקרַאמש רהיִא לַײװ ,ךילקילג ןֶעוֲעג יז זיִא ןַעכַאז ַעֹלַא יד
 ןעלָאז עלַא ,ןָעמַעלַא רַאפ רֶעכעה ןהעמש ּוצ ןעווֶעג זיִא גנַאלרָעפ
 =ענ גינעװ יז טָאה קילג ןַעכִילצרָעה רהיִא ןּופ .ןַײז אנקמ רהיִא
 נוטש ןיִא ךַילקִילג ןַײז טלָאװַעג סִיוֲעג טָאה יז שטָאה ,טכַארט
 זיִא ןעטַײל רַאפ קילג סָאד רָאנ ,ןעטַײל רַאפ יװ יֹוזַא ,ךִיז ַײּב
 .טינ טהעז רענַײק סָאװ , קילג סָאד יװ רַערעַײט ןֶעוֲעג רהיִא

 ךיז טָאה יז .עצלָאטש ַא רהעז רָאנ ,ענולק ַא ןעוועג זיִא יז
 יז לַײװ , ליטדעטש ןיִא ןֶעמֲעלַא ןופ רֶעכעה ןֶעטלַאהעג גידנעמש
 ּוצרַעד . עילימַאנ רענעש ַא ןּופ ןּוא ןעטָארעג ,גולק ,ןעש ןֶעווֲעג זיִא
 ןעש-19 ן'פיֹוא סָאװ ,לָאטש רעד ןמָעּוקענּוצ רֶעטַעּפש ךָאנ זיִא
 ןעמעװ ןּבָא .רונש ַא רַאפ ןַעבילקעגסוא בר רֶעד יז טָאה רהָאי
 ,ןעּבילקעגסױא יז טָאה ןַעמ זַא ,ןעמהָענ טִינ בר רעד ךָאד טעװ
 ?סיורג רהיִא ףיֹוא גידנעקּוק טינ .ןַעװעג טרַעװ ךָאד יז זיִא אמּתסמ
 רהיִא ןיִא רָאנ ,טסָארּפ ןעטלַאהעג ןְעמֲעלַא טִימ ךיז יז טָאה ,טַײק
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 .נרעבנעניפ לחד

 יז .הואנ רֹהיִא ןהָעוטיֹורַא טשרֶע ןַעמ טל ךיז ןעטלַאה טסָארּפ

 ,ךיז טכַאד ,ךַיז טנעלפ יז ןּוא . ןעטסנעלק ן'טִימ ןֶעדער . טנעלפ

 טימ ךַיז ןעטלַאה ךַײלג רהיִא ןיִא רָאנ ,רַײלג םהיִא טִימ ןעטלַאהי

 זַא ,ןהָעטשרַעפ ּוצ םענֶעי ןֶעּבַעג יו טנעלפ ךַיז ןּופ ןרָעגירעדִינ ַא

 ,ןֶעכַאז ןנלַא ןיִא םיֹורג יֹוזַא זיִא יז סָאװ ,םָעד םיֹוא גידנעקוק טִינ

 .ןָעטסנֶעלק ץטימ טדָער ןּוא ס םיר טִיג ךיז יז טלַאה ןעגעװטסעדנו

 טינ ,ןַעכַאמ רֶעכַעה םענעי ןְעלעװ יז טגעלפ ,םענֶעי טַימ גידנַעדער

 ןּוא ,ןּוהט הבֹוט ַא םֶענעי טלָאװעג טָאה יז .ןעכַאמ רֶעגִירֶעדינ ךיז

 .ךילקַילג טלהִיפעג רֶענָעי עקַאמ ךיו טָאה רהיִא טימ גידנעדער

 ףיֹוא ּבָארַא טרָעדִינ ,ןֶעטלַעװ ערעכַעה יד ןּופ ןיסעצנירּפ, יד ,יז סָאװ

 .ןעשנעמ עלַא טימ ךַײלג 5 ז טלַאה ןּוא "דרֶע רעד

 טימ .ךַיז ּוצ עכַײלג טַאהעג טִינ לָאמנַיק יז טָאה ןענַידנַײרפ

 ?טָאק ןעלֶעװ טִינ לָאמנַײק ךיז יז טנעלמ רעדניק-רעטסַעװש ערהיא

 ײװ טלעװ אזַא ןּופ ךָאד יז זיִא ןַעגיֹוא ערעַײז ןיִא לַײװ ,ןערִינַאּ
 ?דנַײרפ רהיִא טִימ ןּוהט טִינ הנֹוט ןַײק ךָאד יז ןעק ַײז - ןַײלַא ַײז

 ?!װצ ןידנַײרפ ַא טכּוזעגסיֹוא רֶעטֶעּב ךַיז יז טָאה רַאפרעד . טפַאש-

 רַעטכָאט ַא ס'דמלמ ןַעשלעדַײמ ןעמירָאנַא  ,ערעגירעדִיג יד ןעשי

 .ץרַאה טּוג ַא טימ לעדַײמ ליואװ ַא ןְעוֶעג זיִא ןידנַײרפ יד

 ,עקטַא-קָאטסירַא רעד ,ןַידנַײרפ רהיִא רַאּבקנַאד רהעז ןֶעווֲעג זיִא יז

 ויִא יד .רֶעמִירֶא רעד טימ ,רהיִא טימ ךַיז טרינַאּפמָאק יז סָאװ

 וצ יֹזַא יװ ,טסּואװעג טָאה יו . ןידנַײרפ עַײרטעג ַא ןָעווֲעג רהיִא

 ןּוא ַײרט ץלַא ןיִא ןָעועג רהיִא זיִא ןּוא , טּפַאשדנַײרפ יד ןעצעשי

 וצ ןַעוֲעג טינ רהיִא רַאפ זיִא טַייּברַא ןַײק ,ךַאז ןַייק . ןֶעּבטנֶעגּצָא

 יז טָאה טפַאשַײרטַעג ַאזַא רַאפ .רהיִא ּכעֶילּוצ ןוהט ּוצ רֶעוװשי

 רהיִא טקנַעשעג רהיֵא ,רָעטכָאט םיִעֹבָאּב ןַײמ ,עקמטַארקָאטסירַא יד

 ,טַאהֲעג בעיל ןעצרַאה ןיִא ךיֹוא ךַיז ןַעּבָאה ַײז יצ .טפַאשדנַײרפ

 עטּוג עטסֶעּ יד ןעוועג ײ ןענַעז ןעטַײל רַאפ רָאנ ,טינ ןעמ טמַיײוװ

 ןהעג ןענעלפ ַײז ,םענייַאניִא דִי ןֶעהענסיֹוא געל יז . דנַײרּפ

 טינ ַערֶעדנַא יד ןהָא ענייֵא ןעגעלפ ןּוא דנַאנַעּבלַאז הנותח ַא ףיֹואי

 רעסיורג ַא ןֶעווֲעג ַײז טימ ןעצ :נַאט םָאד זיִא ערֶעדֶעי רַאפ .ןעצנַאמ

 ןַעועג הכֹוז ןַעּבָאה סָאװ ,עכילקילג גינעװ ןַעווֲעג ןֶענַעז סַע ןּוא ,רֹובּכ

 לַעדַײמ עטסָארּפ סָאד זיִא עקטַארקָאטסירַא רעד בעִילּוצ .ּוצֹרֲעד ןַעוו

 ַענֶעי זַא םּורָאװ ,ןעגיֹוא יד ןיִא םיֹוהנ ןעטַײל ַײּב ןערָאװעג ךיֹוא

 סָאד ךָאד יז זיִא אמּתסמ ,ןידנַײרפ ַא רַאפ ןעבילקעגסױא יז טָאה

 ןענידנַײרפ עדִייּב . רהיִא טַימ ךַײלג ןַעצעש יז ףרַאד ןַעמ ןּוא טרָעװ



 . ןערהָא=רעדניק יד

 לערַײמ  רעמִירֶא רעד ןעװ ןוא ,טעדַילקעג ךַײלג ןהעג ןַעגעלּפ
 טשינ ןעגעװטסעדנופ יז טנעלמ ,רעװש רהֲעז ןעמּוקנָא סָאד טגַעלפ
 .דלֲעפ ןיִא טַיײּברַאעג רֶעמּוז ןֶעצנַאג ַא לָאמנייַא טָאה יז . ןדעטשּכָא
 ,גָאט ןעצנַאג ַא ןּוז רעד ףיֹוא טקַאּכעג ךִיז טָאה ןּוא ץירּפ ַא ַײב
 ּבעִילּוצ ץלַא ןּוא ,לעמִיה ןעַײרפ ןרעטנּוא ןנפָלשַעג טכַאנַײּב ןּוא
 יֹזַא דַײלק ַא ךיז ןעכַאמ ּוצ ףיֹוא טנעִידרַעפ טָאה יז סָאװ ,םָעד
 .ןידנַײרפ רַעכַײר רהיִא ַײּב יו

 .רַאמ ץדייּב ךָאנרַעד ַײז ןֶענֲעז ,דלֲעג ןְענָארקַעג טָאה יז וַא
 .ערייּב טרָאד ךִיז ןַעּבָאה ַײז ןּוא קסנִיבַאר ןַײק ןַערהָאפֲעג םיבומ-םימי
 .ענעש רהעז ןַעווֲעג ןענעז רעדַײלק יד . רעדַײלק ענענייא יד טכַאמַעג
 .:ּוק ןַעּפָאלַעג עלַא ןְענעז ,ליטדעטש ןיִא טכַארּבעג יז טָאה ןַעמ ןַא
 'ּוצ סָאװ ןֶעוֲעג עקַאט זיִא סֶע .טהִיינעג ןענעז ַײז יֹוזַא יװ ,ןֶעק
 :רָע רֶעֹד טימ טהענעגפיֹוא .ןֶעווֲעג ןֶענֶעז רעדַײלק יד םּורָאװ ,ןהָעַז
 'טָאה ןעמ .קסניּבַאר ןַײק טכַארּבעג טָאה ןֶעמ סָאװ ,ןַישַאמ רָעטש
 'ײז ייװ ,ןישַאמ רעד ןּופ ןעלהעצרַעד ּוצ יֹונֲעַנ טַאהַעג רַאפרַעד
 .ףיֹוא טהַיײנ ןַעמ יֹוזַא יװ ,ןהָעזֲעג ןֶעגיֹוא ערֲעייז טימ ןַײלַא ןַעּבָאה
 :רָאמ ךיז ןעמ ןעק טנַײה .ןַײלַא טּפעטש ןַישַאמ יד יװ ןּוא רהיִא
 יד ןיִא ןעטַײל ַײּב ןְערָאװעג ןענעז ַײז םיֹורג יֹוזַא יװ ,ןעלעטש
 ;ַעג טינ ןעכַײלג ןַײק זיִא םעט'רבח ַײװצ יד וצ .םעדנרּוד ןֶעגיֹוא
 .רהיִא .ןֶערָאװַעג טכיֹוהרעד לָעדַיײמ ַעמִירָא יד זיִא טּפיוהרֶעּניִא . ןָת
 רעד ּוצ .ןּוהטֲעג תֹובֹוט לעיּפ ךילקרַיװ רהיִא טָאה עט'רבח עי
 ןענרָאמ ףיֹוא ;דַײלק?הּפוח רהיִא ןּוהטֶעגנָא רהיִא יז טָאה הנותה
 ם'רהיִא ןּוא קּורַאּפ רהיִא טְקִיִשֲעג רהיִא יז טָאה הנותה רעד ךָאנ
 ןוא ,םינתּוחמ יד רַאפ ןֶערֲעװ טמֲעשרָעפ טינ לָאז יז ,דיײלק ַא
 ץנַאג ַא ףיֹוא ַענֲערעּפ ַא ןֶעהילֲעג רהיִא יז טָאה הנותח רַעד ךָאנ
 'טינ טָאה יז סָאװ ,ןַאמ םַײּב ןֶערעװ שמעשרעפ םינ לָאז יז ,רהָאי
 .,הנותח רעד ּוצ טַאהעג טינרָאג ךֶעּבענ טָאה יז .טנַאװעג:טַעּב ןַיײק
 ַא ןּופ ןהּוז ַא ,רֶענרַעל ַא ןַעמּונֲעג יז טָאה ןעגעװשסעדנופ רָאנ
 גניהג טִינ רהיִא זיִא סָאד ןַא ,ךַיז טהעטשרעפ . ןַעטַאט םענַײמ
 ןַא ,טרעהרעד טָאה ןתוחמ רֶעד זַא ,הפוח רעד רַאפ .ןַעמּוקעגנָא
 ןּוא ,טנָאזעגּוצ טָאה ןעמ םָאװ ,ןדג לבּור 20 ַיד ָאטַינ ויִא םָע
 , ויִא ןּוא ןתֶה םָעד טּפַאהעג רֶע טָאה ,ָאטְינ ךיֹוא זיִא תילט ןַײק
 םגעלעגנַײרַא ךיז טָאה ָאד רָאנ .הנותח רעד ןופ ןערהָאפַעגקַעװַא
 ףיוא ןדנ טנעלעגניַ טָאה ןעמ .דנִיזֲעגזיֹוה רהיִא טִימ ָץּבָאּב ןַײמ
 :רָאװד יד ,ןידנַײרּפ יד ןּוא ,תילט ַא ןֶעּנַענֶעג טָאה ןעמ ,ןלַײװ א



 .גרעבנענייפ להחר

 ןעפנָארּב ןוא ךֲעקַעל טימ ,ךוטשִיט טַײװ ַא טכַארּבעג טָאה ,עקנַאי
 .טלעטשעג הּפוה לזמ םּוצ טָאה ןָעמ ןּואי

 סָאד .טכַײלנענסיוא טעט'רבח ַעדִַיּב ךָאנרעד טָאה ןֶעּבֶעל סָאד
 ךילקִילג ןַעּבעל-ןֶעילִימַאפ רהיִא ןיִא זיִא .לָעדַײמ .עטסָארּפ .עמִירֶא
 . ןעגנַאגַעג רֶעגרֶע רֶעטַײ סָאװ זיִא רֶעכַײר רָע ןוא ןְעועג

 םִעּבָאּב ןַײמ ,ענַעטָארעג ןּוא עצלָאטש ,ץגולק ןּוא ץנעש יד
 ןּוא ןרמל םָעֹד ,ןהוז םיבר ןץטימ טַאהעג הנותה טָאה ,רעטכָאמ/
 ןעטָארעג א רהעז ןֶעוועג זיִא סָאד .טסילַאעדיִא םָעד ,רֶענַעק םִעד
 יז .ןעטלעװ ערעדנוזעג ַײװצ ןּופ ןַעווֲעג ןענעז יז רָאנ ,קלָאפ-רָאּפ
 טָאה יז ;דֹובּכ ןּוא טַײקכַײר ןעכיהנרעד ּוצ טּבערטשַעג ךִיז טָאה |
 ןּוא םהיִא טִימ םיֹורג ןַעטלַאהַעג ךִיז טָאה ןּוא טִיהֲעג סּוחָי רהיֵאְי
 ןּופ ןהענוצסורַא ,לעַיצ רהיִא ןַעכַירגרעד םהיִא ךרּוד טלָאװעג טָאה
 רָע רנַאנא רָאג ןַעועג זיִא רֶע .ַײז ןעשִיװצ ןענַײש ּוצ ןּוא עסַאמ רעד
 ,חּברדַא ,טָאה רֶע ,טכַארטַענ טִינרָאג םּוחָי ןַײז ןּופ ט טָאה רֶע .שנעמ
 טַאהעג דנַײפ טָאה רֶע .ךַײלג ןַײז ןעלָאז עדי עלַא זַא ,טלָאװעג
 .האנק ןּוא הואג

 ;דנַעסַאפ ןעטלַאה ךיז ףרַאד בר רעניטפניק ַא זַא ,טגָאז יז
 יג , עק ערעַײז ןֶערג עהרע ,םיתכ"ילעכ עכַײר יד טימ טּוג ןַײז
 .םיאנוש ןּופ ךַיז ןעטיה ללכּב ןּוא ןַעכַאז עש'להק ןיִא ךיז ןעשימ

 ייווצ ןעשִיװצ ג ,לשו עג ַא סֶעֹּפִע ּואװ .סיעכהל םיֹוא יװ ,רֶע ןי
 זיִא דנַאװ-חרזמ רעצנַאג רֶעד טימ .טימ רעד ןיִא רֶע זיִא רעטסוש !
 רעד ןיִא ףיֹונּוצ רָאנ רֶע טטהענ גנולצולּפ ןּוא .רֶעפעמ ףיֹוא רֶע
 ןּוא .םיצראה-מע תוכאלמ-ילעּב .םינינמ .רָאּפ ַא להּוש רֶעשרעדַײנש
 ןעמירָאנַא םַעֹּפֶע טנירק רֶע רֶעדֶא ,הרֹוּת לעקיטש ַא ַײז רַאפ טגָאז
 .טכַאנ ַא בָא םֶהיִא טִימ ש'חנעט ןּוא רעהעגכרּוד

 סָאד רֶע טדער סָאװ ןֶענֶעװ רעטנּוא ךיז טרעה בַײװ סָאד =
 םָאד .טנהַעװעגּוצ יז זיִא הרֹוּת ןֶענֶעװ םיחוּכו וצ .ץיח ַאזַא טִימ
 .ּבָא םהיִא יז טָאה דנעה ַענֶענייֵא ערהיִא טימ ןַײלַא .ּבעַיל יז טָאה
 שדוק ןורָאנַא ײװ . םירפפ ןַעפיֹוק ךַיז לָאז רֶע ,ןדנ םעד ןֶעּבעגעג

 :ּוק טסקַאװ יז ,תֹורמג ץסיֹורג יד טִימ רַעמלַא רעד רהיִא ַײּב זיִא
 ,המשנ רֶעלֲעדיַאנַא טימ לעבַײװ ַא זיִא יז זַא ,םַײװ יז ,גידנעק !
 טגנַילק קיּומ עסַיז ַא ַיװ ,הרֹוּת ןּופ טרֶעװ םָעד טדעטשרעפ סָאװ

 ַא טִימ טכַאנ ַא ּבָא ןעמ טדָער סָאװ רָאנ .ןֶענרֶעל טנַאמ םָעֹד ר
 קזוח ןַעכַאמ םיּתּב-ילעּב .ןעטַײל רַאפ הּפרח ַא ? ןַאמִירָא ןעטסָארפ
 רָע זיִא ןעטַאט ןיִא ןעצנַאגניִא .לַאנ יד טצַאלּפּוצ טרעװ רהיִא ןּוא
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 . ןערהָאי=רעדניק יד

 : השּוּב ןַיק טִינ טָאה ,בר ַא ,ןַאמ רֶעדָארגזַײרג ַא רֶענֶעי . ןֶעטָארֲעג
 .ָארַאּפ ם'הלג םָעד טִימ קָעװַא ךיז רֶע טזָאל ךָאװטימ ןעטִימ ןִיא
 ףא שיפ עשירפ לַיװ ןִיציּבר יד ?זיִא סָאװ ,ךַײט ן'פיֹוא קָאּכ
 עטפָארטשַעג ַא .טַאטס ַאזַא טימ ְךיֹוא ןהוז רֶעֹד ןּוא .סָעמַירַאװ
 שנַעמַא .ןְעּבַעגֶעג רהיִא טָאג טָאה תושממ ַא ןהֶא הרֹוּת .יז זיִא
 ךיז טוָאל ,המ-לעּב הרֹוּת יד טסַײװ סָאװ ,הֹומ םָענֲעפָאנַא טימ
 יזַא יװ ,תֹוריקח ןיִא רָעלטֶעּב ַא ,ץרָאה:םַענַא סָעֹּפַע טִימ ןַײרַא
 ןַײלַא רֶע ַיװ ,יֹוזַא ַײּברעד ךיז טכָאק ןּוא טלֶעװ יד טרהִיּפ טָאג
 :סָאד םיֹוק טהָיצ שנַעמ ַא .טגרָאזרעפ ןְעוועג ןֶעצנַאגניא ןיֹוׁש טלָאו
 .ןיִא ךַיז טלעװק לעּבַײװ ענעש ענעטָארעג יד ,יז .טיֹורּ לעקיטש
 נא , ןַײ8 ןַײז לָאז גנַידצלַא טעלגרעפ ,ךַיז ןופ טרָאּפש ,טַײקמירָא
 . ןעגרָאזרעפ רֶע לַיװ טלעװ יד ,הנאד ןַײז טינ -- רֶע ןּוא גידנעטש

 .-ָעטנרעלעג ַא זיִא ןַאמ רעד : ןעווֲעג סָאד זיִא ןֶעּבעל ןימ ַאזַא טָא
 רָע רֶעד ףיֹוא ָאד ןּוא ,ןָעטלַעװ עכיֹוה ןּופ טכַארט ןּוא טצִיז ןּוא
 :עװ רָאנ טכַארט ןּוא טּולּב ּפַאק ןעטצַעל ן'זיּב טַארקָאמעד ַא רָע זיִא
 .?טַארקָאטסירַא עצלָאטש ַא זיִא ,יורפ יד ,יז ןּוא ,ללכה:תבֹוט ןֶעג
 ,ןעשנַעמ ַײװצ עניֹוזַא ןּוא .דֹובּכ ןּוא טַײקכַײר ןּופ ש'מֹולָח ןּוא עק
 ןייֵא ןּופ יװ יֹוזַא ,ןרֶעדנַא םָעֹד ןּופ רֶענייֵא טַײװ ןְעועג ןענַעז סָאװ
 ןערהָאי יד ןעגנערּברעפ טפרַאדעג ןעּכָאה ,ןרָעדנַא ןיזיּב טלעװ קִע
 :עטסכילקילגמוא סָאד ןעוועג זיִא סָאד .ןַעּבעל ןייֵא טַימ ןֶעּבעל ןּוא
 .ןּופ המחלמ ַא ןעווַעג זיִא ןעּבֶעל רעַײז . טלֶעװ רָעד ןיִא קלָאפ-רָאּפ
 יא ןּוא ,ןעטירט טשעג ןַעּבָאה ןַערּוטַאנ עקרַאטש ַײװצ .םירֹוּבג ַײװצ
 -ןעמ טָאה יֹוזַא ןּוא .ןַעּבֶעגכָאנ טלָאװעג טִינ ןרֶעדנַא םֶעד טָאה רָע
 טשינ ןרָעדנַא םָעד טָאה רֶענייֵא ןּוא ,ןֶעּבֶעל עצנַאנ סָאד ןעטַירטשַעג
 . טכַאמָעגרעעּביִא

 .דניק סָאר טַאהֲעג טָאה טַײרטש רֶעַיז ןיִא לַייטנָא ןעטיורג ַא
 . ןֶעװ ,רהָאי 7 ןְעוֲעג טלַא זיִא םעכלַעװ ,יֹורפ רֶעטשרֶע רָעד ןּופ
 -העז ןעסקַאװעג זיִא סָאד . רעטּומפיטש ןַײז ּוצ ןַעמּוקֲעגנָא זיִא םִע
 טַאלג טָאה ןּוא ןֶענרֲעל טלָאװַעג טִינ טָאה סֶע .דניק טכעלש ַא
 .,ןערָאװעג רֶעטלַע ןיִא סֶע סָאװ .ןרָעטלַע יד ןעגלָאפ טלָאװעג טינ
 לעִיפ םהיִא ןּופ טגעלפ רָעטָאפ רעד . ןערָאװעג רֶעגרֶע ץלַא סֶע זיִא
 םהיִא לָאז רֶע ,דנּוזעג ץנַאג ןַײז טנעלֶעגקֶעװַא טָאה רֶע .ןעדַײל
 רעשומפישש יד ךיֹוא .ןעשנעמ לָעקַיטש ַא רַאפ ןעכַאמ ןֶענֲעק
 .ןֶעוֲענַאש םִינ םֶהיִא טנעלפ יז רָאנ ,ןעדַײל םהיִא ןּופ טגָעלפ
 :סָאד ןּוא ,םהיִא ּוצ ןעסינסיֹוא יז טנעלפ ץרַאה רעטִיּב ץנַאג רהיִא

= 
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 לַײװ ,טכעלש יֹוזַא ןֶעווֲעג זיִא רֶע סָאװ ,הּבס יד ןֵעווֲעג רשפא זיִא
 טגעלפ רֶע . ךַאז ָעדֶעי רַאפ ןעפָארטשַעּצ גנערטש םהיִא טנַעלפ ןַעמ
 טנעלפ רַע זַא ןּוא .רֲעַײפ רַאפ יװ יֹוזַא םִייח רֶעד רַאפ ןַעּכָאה ארֹומ
 עטכעלש ןעגירק טנעלפ רֶע : רַעגרֶע ךָאנ ןַײז טנעלפ ,םַײה יד ןעכַײװ
 ?רָאג רֶע טָאה ןַענרעל - ןערהיפפיוא טּוג שי ךַיז טגעלפ ןּוא םירבח
 ּטָאק רעד רָאנ ,ןֶעטּוג ַא טַאהַעג רֶע טָאה םָאק ַא .טלָאװעג טינ
 ןעמ טָאה יֹוזַא . ןֶענרַעל ןּוא ןעצִיז ּוצ ןּופ טַײװ ןֶעווַעג זיִא רֶענַײז
 טינ ןעּבָאה סֶע .רהָאי 14 ענַײז ןִיּב טרעשַאמָעגּבָא םהיִא טימ ךַיז
 ,ןעפָארטש סירעטּומפיטש רעד ןּוא רסּומ ס'רעטָאפ םָעד ןַעפלָאהעג
 ,ןהָעוֲעג טָאה רָעטָאפ רעד .רֶענֶעגייֵא רעד ןַעּבילצַעג ץלַא זיִא רֶע
 ןּוא ןַעמּונעג רֶע טָאה ,ןַענרֶעל טינ לִיװ רֶע ,טכעלש זיִא םִע זַא
 טסַײג ןֶעכיֹוה ןּוא ןעַײרפ ַא טימ שנעמ ַא יו ,יֹוזַא ןּוהטַעג טָאה
 ןענרעל ּוצ רערַײנש ַא ּוצ ןֶעּבַענעגּבָא םהיִא טָאה רֶע : ןּודט ףרַאד
 טשינ ץקַאט סָאד טָאה רעטומפיטש רעצלָאטש רעד . הכאלמ יד ךַיז
 ןעלָאז רֶעדניק ערהיִא זַא ,ןַענַאטשַעגנָא טִיג ןיִא רהיִא .טסַאּפעג
 .נֹּבֶא םהיֵא יז טָאה רֶעּבירעד ,הכאלמ-לעּב ַא רֶעדּורּב ַא ןעּבָאה
 רעד ןיִא טְקִישֲעגקֶעװַא םחיִא טָאה ןּוא רעדַײנש םִעד ןּופ ןֶעמּונ
 ךיז טָאה רֶע ןּוא ,ןעמָארדרַעפ סָאד טָאה רֶעטָאפ םָעד .הבישי
 ןּופ ךָאנ ןַעמ טָאה תֹורצ .טשִימַעג טִינ םהיִא ןֶעגַעװ רהעמ ןיֹוׁש
 ,ַײַא ךיֹוא טָאה לָענּי סָאד טָא ןּוא .טַאהֲעג רֶעטַעּפש םֶהיֵא
 קלָאֿפ-רָאּפ סָאד סָאװ ,רעכַעּב-טפינ םעד ןיִא םס לֶעסִיּב ַא ןַעמָאנַעג
 עכילקילג גמּוא עגיזָאד סָאד טָא .ןעקנורטעג ןֶעּכעל עצנַאג סָאד ןַעּבָאה
 ענַײמ ןֶעוועג ןֶענַעז ,ָאד להֲעצרעד ךיִא ןַעכלעװ ןּופ  ,קלָאפ:רָאּמ
 . ןרֶעטלֶע

 טימ ךַימ ,ןְעריֹוּנַעג רָעדניק ַײװצ ןַעצנַאגניִא טָאה רֶעטּומ ןַײמ
 .ל'רֲעדּורּב רענעלק ןַײמ

 ןּופ ןַעּבעל סָאד ןעגעװטסעדנופ ןַעּבָאה רֶעדּורּב ןַײמ ןּוא ךיִא
 טָאה זנוא טימ ןֶעּבעל רֶעַײז . טכַאמַעג רעכילקילג טינ ןר עטְלֶע ענַײמ
 .ונּוא ןדָא רעדִירפ יװ ,ךילקִילגמּוא יֹוזַא רֶעטַײװ ךיוא ןעגיֹוצֲעג ךיז

 עֹּבָאּב יד טָאה ,רַערעַיז געירק רעפיורג ַא ךָאנ ,לָאמ ןייֵא
 .ןֶעטנ ךיז ןעלָאז ַײז הצֲענַא ןעּבֶענַעג

 עטַאט רֶעד טָאה -- טג רעזנוא ןַײז טָעװ טָאג ןּופ , רֶעגיווש --
 ןּופ ןַערָאװעג טרעטיצרַעפ זיִא עמַאמ יד ןּוא גנערטש טרָעפטנַעעג
 | רֶעטרֶעװ יד

 :ענסיֹוא יז טָאה -- !זנּוא ןעשיװצ ןַעשִימ טִינ ךַיז טפרָאט --

 = סי ---
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 . ןערהָא=רעדניק יד

 טנַײװעגרַעדנַאנופ ליטש ךיז ןּוא סעּכ טִימ ןעירש
 טַײקשירַאנ ַא רָעּביִא רעטַײ ךַיז טָאה גָאט ןעמַײװצ ן'פיֹוא רָאנ

 עצנַאג םָאר ןֶעוועג זיִא יֹוזַא ןּוא המחלמ ַא ןֵעּביֹוהְעגנָא ַײז ןַעשִיוװצ
 נילדנהעצ ןַעגרַאק ַא טרֶעיֹודֲעג ןַעצנַאגניִא טָאה םַעכלַעװ ,ןֶעּכעל
 .ןֶערהֶאי

 :רָעּביִא טָאה ןּוא רהָאי 48 וצ ןעברָאטשַעג זיִא רֶעמָאפ ןַײמ
 ךימ :רָעדנַיק עניילק 9 ןוא ,טלַא רהָאי ,רָעטומי ןַײמ טזָאלֲעג
 . טלַא רהָאי ַײרד ,רָעדּורּב ןרֶענעלק ןַײמ ןּוא ,טלַא רהָאי ףניפ

 סָאװ ,שהגאדעג טינ טָאה רֶע .ןַעּברָאטשַעג רֶע זיִא גיהור
 טָאה ץמַאמ יד זַא .רעדניק ןּוא יֹורפ ןַײז טגרָאזרעפ טִינ טָאה רָע
 יֹוזַא טּנרַאּפש רֶע סָאו ,גנַאב םהיִא טוהט סַע יצ ,טגֲעדמָעג םהיִא
 ַײװ ,גנַאּב רהֲעְז םהיֵא טוהט םָע ןַא ,טרעפטנעעג רֶע טָאה ,ךיג
 רָאג םהיִא טרַא רָעטַײװ ,טנרַעלרעד טִינ ןעכַאז ךס ַא ךָאנ טָאה רַע
 טוָאל ןֶעמָעװ ףיֹוא ,טנערפעג רעטַײװ טהיִא טָאה עמַאמ יד זַא .טִינ
 יז טָאג ףיֹוא , : גיהור טְרעּפשנַעַעג רֶע טָאה ,רעדנִיק ןוא יֹורמ יד רָע
 יֹזַא טנֲעקַעג טָאה רֶע ןֶעװ ,טָאג ןעקרַאטש ַא טַאהֲעג טָאה רֶע ,ָאי
 !טיֹוט ן'רַאפ ןעדער גַיהּור

 ץנגיי א גידנעזָאלרַעּביא ,ןעּברַאטשעג רעטָאפ רעד זיִא יֹוזַא
 רַעכלַעװ ,ןהּוז ןרעטלענַא ךָאנ ןּוא ,רָעדניק ענַילק 9 טימ יֹורפ
 .לֵאינַא ךָאנ ּוצרֲעד ןּוא ,ןעּבָאה טפרַאדעג ךיֹוא ךָאנ טהיִא טָאה
 :רָעּביִא טדיֹוט ןַײז ךָאנ טמָאהֲעג טָאה סָאװ ,בר ַא ,ןעטַאמ ןָעמ
 טָאה ,בר רָעד ,עדַײז ןַײמ רָאנ .טרָא ןַײז ףיוא ןהּוז םעד ןֶעזָאל
 :כַארט ךיִא געלפ טסיזמּוא םִינ .דלֲעַה ַא ַיװ ןעמּונֲעגּוצ ּפַאלק םַעד
 טָאה סָאװ ,ּוניכָא םהרבַא ףיֹוא ךִילנהֶע זיִא רֶע סָאד ,טלָאמַעד ןֶעט
 ֹוזַא . גע ם'טָאג ןּופ ןעגנערּבמּוא טלָאװעג ןהּוז ןֶעגְיצנייֵא .ןַײז
 ַא טָאג ּוצ ענג עדַײז ןַײמ ךיֹוא טָאה ,ּוניִכָא םהרבַא יו
 רָאג טָאה רֶע .טוָאלעגסֹורַא טינ רהערט ןייֵא ןַייק טָאה רֶע .ןּברק
 טסָאה ּור סָאװ ,הנהמ רעד רַאפ ,טָאנ ,רָיד קנַאד ַא, :טנָאזַעג
 רָע טינ אמתסמ ךיִא ןִיֹּב רהֲעמ .דהָאי 48 ףיֹוא טְקנַעשֶעג רָימ
 ."ןעוועג

 ןַײמ רָאנ ,טדיֹוט סנַעטַאט ןַײמ ףיֹוא טנִייועג ןַעּנָאה עלַא
 עג טינ טָאה ערי ןַײמ .טנַײװעג טִינ ןַעּבָאה ךיִא ןּוא עדַײז
 ךָאנ ןיּב ךיִא .טַײקשִירַאנ ןּופ -- ךיִא ןּוא ,טַײקמורפ ןּופ טגַײװ
 .קילנמּוא סָאד ןענַאטשרעפ טִינ ּבָאה ןוא ןֶעווֲעג ןַיילק טלָאמַעד

 קנעדעג ךיִא .טַינרָאג יװ טעמּכ ךיִא קנעדעג רֶעטָאפ ןַײמ

 א
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 ךָאנ טָאה רעמָאפ ןַײמ ןֶעװ ,טַײהדניק ןַײמ ןּופ דלֶיֹּב ןייֵא רָאנ
 סנידעּכעל ַא יװ טציִא זיכ ךָאנ טהעטש דליּב סָאד ןּוא ,טּבֶעלַעג
 ךיִא בָאה טכַאניַײב לָאמ- ןייֵא זַא ,קנעדעג ךיִא . ןֶעניֹוא ענַײמ רַאּפ
 טָאה ץקגורה רעד רֶעּביִא זַא ,ןהָעזֲעג ךיִא גָאה ,טפַאה זעגפיזא ךיז
 :ענ לָעסִיּבַא טָאה םעכלַעװ ,עלעּפמעל םעקנינַײלק ַא טנערּבעג ךיז
 .רפס רענַעפָאנַא ןענעלַעג זי 8 ץקגורה רעד ףיֹוא ןּוא , טרָעכיֹוד
 ַא ,שנֲעמ רֶעכיֹוה ַא טנֶעלַעננָא כא ׁשָעג זיִא רפפ ן'רָעּביִא
 ןיִא .רפס ןיִא טקוקעג טָאה ןּוא ,ןַעמֶערּב עגנַאל טִימ ,רָעצרַאװש
 2עּב רָאנ טָאה עלעּפמעל סָאד ,רעט ;סניפ טעמּכ ןֶעווֲעג זיִא בוטש
 עג ןעגעװטסעדנופ רָאנ , בוש יד שִיִנ ןוא רפפ םָעד טכַײל
 :נָא ןַענַאטשַעג זיִא םָאװ ,רוניפ יד ץּוח ,רָאלק גנידצלַא ךיִא קנעד
 ךָאד רָאנ ,לֶעּנעַנ ַא ךרוד יװ יז הָעז ךיִא .רפס ץ'רֲעּביִא טנֶעלַעג
 .עג ןיִא סָאװ ,רָעטָאפ ןַײמ ןֶעוֲעג זיִא סָאד ןּוא .יז ךיִא הָעז
 טסַײװ רָעֹװ .ןעטלעװ עכיֹוה יד ןופ םָעֹּפֶע טכַארטעג ןּוא ןַענַאטש
 ?טבעװשעגמורַא א ןעקנַאדעג עכיֹוה ענַײז טלָאמטר ןַעּבָאה סֶע ּואװ

 .טַײהדניק ןַײמ ןופ דלֵיֹּב ַא ךָאנ ךיִא קנעדַעג םֹולח ןיִא ַײװ
 עג לּופ ויִא ּבוטש רָעזנּוא .דרֶע רעד ףיֹוא ןַענֶעלַעג זיִא עטַאט ןַײמ
 ךח ליװ ךיִא לעיפִיװ .שנַײװעג ןַעּבָאה ַעלַא ןוא ןעשנעמ טימ ןֶעוו
 ,טכַארטַעג טלָאמַעד ּפָאק רענַײלק ןַײמ טָאה טָאװ ,ןענהָאמרַעד
 טקקעג ץלַא ףיֹוא ּבָאה ךיִא זַא ,טכַאד רַימ .טִינ סֶע ךיִא ןעק
 ט רעד זַא ,טנַימעג ּבָאה ךיִא .עידעמָאק ןימ א ףיֹוא םָעֹּפִע יװ
 ָאה געט ץנינייֵא טימ רַעטעּפש לַײװ ,קַעװַא ץֵענרַע טרהָאּפ עט
 יד טָאװ ?ץטַאט רעד ןעמוק שָעװ ןֶעװ :ןַעמַאמ יד טנערפֶענ ךיִא
 .לג  טַײצ .ענֶעי טי ךיִא קנֲעדֲעג ,טרֶעפטנעג רָיֹמ טָאה עֹמַאֹמ
 זַא ,רָאנ םַײװ ךיִא .םולח ַא ךרּוד יװ ןעצנַאגניִא ללכּכ ךיִא קנעד
 :יַפַאק ַא טִימ טדיֹוט סירעטָא םעד ךָאנ ןֶעּבילּבעג זיִא עמַאמ יד
 .לּבּור רעיפ ןּופ לכה ךס לָאט

 :עג טדױט ס'רעטָאמ ןַײמ תַעֹּב טָאה רעטומ ס'רֲעטּומ ןַײמ
 7 ןיִא שוא ,טרָאטש רעפױרג ַא ןיִא ,זנּוא ןּופ טַײװ טנהָאװ
 :ירַא ַעדָייַז רעד יז טָאה ןַידַא . ןַעּבילקרעפ ךַיז יז טָאה דנַאלטור
 רעטּומ ןַײמ רָאנ ןעּבילּבעג זיִא ָאד .רעדניק יד טימ ןעמּונֲעגרֶעּב
 רעד ןופ הקוה יד ףיֹוא טרַאװעג ןַעּבָאה עכלַעװ ,ןַאמ רהיִא טִימ
 ,טלַא טִינ רָאג ךָאנ ,ןַעּברָאטשַעג ןעטרָאד זיִא עדַיײז רָעד . תונּבר
 טימ ַץּבָאּב יד ; ןערהָאי יד טצריקרעד םֶהיִא ןַעּכָאה ןַעלהִימ יד לַײװ
 .טטרוּבַעג רָעַייז ןּופ טַײװ ןעבילּכעג ןיֹוש רֶעּבָא ןענעז רעדנוק יד

: 



 . ןערהָאי:רעדניק יד

 :רָעד ןיִא יװ רֶעסֶעַּב טּבעלַעג ןעטרָאד ךַיז טָאה ַײז לַײװ ,טדָאמש
 דנַײפ טָאה יז לַײװ ,םִײהַא טקנעּבענ ּוליִפֲא טָאה ַץּבָאּב יד . .םִיַיה
 טזּומעג טָאה יז רעֹּבָא ,טדָאטש ַע נעסַאלעגסיֹוא עסיורג יד טַאדַעג
 רהֲעמ טַאהֲעג טרָאד ןַעּבָאה עכלעװ ,רעדנַיק יד ּבעִילּוצ ןַעּבַײלּב
 .לַיטדעטש גיטָאלּב רֶעזנּוא ןיִא יװ ,ןּודט ּוצ סָאװ

 ןיִא ,קילגמּוא רעזנוא ןופ טסּואװרַעד ךיז טָאה ַעּבָאּב יד ַיװ
 רעכַילקִילגמּוא רֶעַײז ןעפלעה ןְעמּוקעג ערהיֵא רעדניק יד טימ יז
 ,רענעלפ ןעכַאמ ּוצ ןעּביֹוהעגנָא טָאה ןעמ .רעטסועש ןּוא רֶעטכָאט
 ד ןַעּבֲענַעג ןַעּבָאה רֶעטסעװש ןוא רער יד .ןּוהט לָאז ןַעמ סָאװ
 וצ ןערהָאפּוצסֹורַא ןּוא טדָאטש-ס'טרוּבַעג יד ןעזָאלרעפ וצ הצָע
 ןעטרָאד יןֹוש ךיז ןעטלָאװ ַײז ואו ,טדָאטש רָעסיורג רעד ןיִא ,ַײז
 .ףיֹורֲעד ןֶעווַעג םיּכסמ טינ רָעּנָא טָאה רֶעטּומ ןַײמ .טנעהיואעגנייא
 יז ,רָעדִירּב ערהיִא ּוצ ןְעמּוקנָא טלָאװעג טינ יז טָאה ,סנעטשרַע
 רַאפ טַאהֲעג ארומ יז טָאה ,סנעטַײװצ .ןַעזַײּפש ןַעפרַאד יז ןַעלָאז
 רַאפ ןעסקַאװסוא טִינ ןעלָאז רעדנִיק ערהיִא ,טדָאמש רֶעסיֹורג רָעד
 יז טָאה ,סָאװ .לָעגנּוי ץרַאפ ט'הנאד'עג יז טָאה טּפוהרעד .םיֹונ
 םִיוֲעג טרָאד ךָאד שָעװ רֶע ?ןֶערָעװ טרָאד םהיִא ןּופ טֶעװ ,טכַארטַעג
 טָאה לעַיּפשַײּב ַא .םִייהרָעד ןיִא יװ ,דּוי רעמורפ ןַײק ןֶערעװ טִינ
 ןעוַעג סִיװעג ַײז ןעטלָאװ ָאטיל רֶעד ןיִא .רֶעדִירּב ערהיִא ןּופ יז
 .םעד ןּופ טִינ ךיֹוא ןַײלַא עּבָאּב יד ןיֹוש טכַארט טנַײה ןּוא ,םינּבר

 טָאה עמַאמ ןַײמ עכלעװ ּבעַילוצ ,םימעט יד ןֶעווֲעג ןענַעז סָאד
 רֲעּבֶא ָאד יז ןַעּנָאה דנַײרפ ערהיִא . ןערהָאפפֹורַא מלָאװ עג טינ
 יד ןעקנָאשעגקַעװַא רהיִא ןעּבָאה רֶעדִירּב יד .ןְעזָאלרעפ טִינ ךיֹוא
 רָעַײז ןּוא ,ןעטַאט רֶעַײז ןופ ט'נשריעג ןַעּנָאה יז סָאװ ,בוטש
 סָאװ ,ץַאלּפ-נעילימַאפ ַא ןְעווֲעג זיִא סָאד .ןעדַיײז רֶעַײז ןופ עטַאט
 ,ץַאלּפ םָעד רֶעסיֹוא .ןרָעדנַא םּוצ םענייֵא ןּופ ןַעגנַאנעגרַעּביִא זיִא םִע
 עֹּבֶא רהיִא ךָאנ ַײז ןַעּבָאה ,ןעקנָאשעג ןעּבָאה רֶעדִירּב יד סָאװ
 .לָאמַא ןּופ בֹוח ןעטלַאינַא ,לּכּור 900 ןֶעּנַעג

 יז טָאה ,ןעמּוקֲעַּב טָאה רָעטּוט יד סָאװ ,דלֲעג םָעד טימ
 ןּופ ןֶעװֲעג זיִא םָארק יד .בוטש ןיִא ךַיז ַײב םָארק ַא טכַאמַעג
 ן'טִימ ןעדִיירסיֹוא רָאנ ןעק עמ סָאװ ,תֹורֹוחס ײלרֶעלַא ןופ ,גנידצלַא
 טשִינ רָאג ןהעג ּוצ ןֶעּכיֹוהעגנָא ךַײלג טָאה טפעשַעג סָאד .ליֹומ
 גנידצלַא טָאה יז .הירּב עסיורג ַא ןֶעווֲעג זיִא עמַאמ ןַײמ . טכעלש
 יז טָאה ,תֹורֹוהס ילרֲעלַא ןּופ םָארק רֶעֹד טִימ ןעמַאזּוצ . טנָאקַעג
 .לּוּב ןעקַאּב טפרַאדעג טָאה ןעמ .ַײרְעקעּב ַא ךָאנ טכַאמָעג ךיוא



 .גרעבגעגייפ לה

 סָאד טנעלפ ץמַאמ יד ןוא .ןַעכַאז ַעניֹוזַא ךָאנ ןּוא ךֶעקֲעל ,סָעק
 ,גינעװ ןֶעועג ץלַא ךָאנ רהיִא זיִא סָאד .ןַײלַא ןֶעכַאמ .גנַידצלַא
 יז .הָיינֲעג טימ ןעמהָענרעפ ךיֹוא םָעד ץּוחַא ךָאנ ךִיז יז טגֶעלפ
 רַאפ ךַעלדמַעה ַעשִייֹוג ןֶעהַײנ ןּוא טכעג ץנעצנַאג ןעצִיז טגָעלפ
 ןײֵא טימ .קיטש ַא סֶעקיּפָאק 90 ּוצ ןעמהָענ טנַעלפ יז עכלֶעװ
 ףיֹוא .ןענעידרַעפ ּוצ ךִילרהֶע יּבַא ,טהּורֲעג טינ טָאה יז ,טרָאװ
 יעג ךָאנ ןענעז רעדניק יד .גינעװ שפרַאדַעג עמַאמ יד טָאה הסנרּפ
 זיִא ןָעטרָאג ַא ,טמָאקָעג טינ טָאה דלעג?הריד ןַײק ,ןַיײלק ןִעװ
 ףיֹוא גנידצלַא ןעסקַאװנָא טנעלפ סֶע ןעכלַעװ ןיִא ,רעסיורג ַא ןעועג
 ;עג סיורג טינ ךָאנ ךִיז ןעמ טָאה םָעד ץּוח ַא ןּוא ,רהָאי ץנַאג ַא
 זַײװכעלסיּב ּוצ .טּונ טזִיילַעג ךַיז טָאה םָארק ןיִא ןּוא ,ךיֹוא טרהיפ
 לֶעסיּב ַא ןַעּבִילְקעגנָא רהָאי 3 ןּופ טַײצ ַא ןיִא עמַאמ יד ךַיז טָאה !

 ליטרעטש ןיִא זנּוא ַײב .םָארק יד טכַאמעג רעסערג טָאה ןּוא דלֲעַנ
 ,הריבג ַא זיִא רָעטּומ ןַײמ זַא ,ןעגָאז ןְעּביֹוהְעגנָא ןיֹוׁש ןָעמ טָאה
 רַאפ ןעּבָאה ארֹומ קרַאטש וליפא ןעגעלפ םיבֹורק ס'עמַאמ ןַײמ ןּוא
 רהיִא טימ ןַעדעֶירפּוצ קרַאטש ןַעווֲעג זיִא עמַאמ .ןַײמ .ערהןנע'נַ
 טמרַאדעג טִינ ץֵענרֶע טָאה יז סָאװ ,טִימרָעד טּפיוהרעד ןּוא ,עגַאל
 רֶענֶעגייֵא רהיִא ןיִא םִייה-רעד ןיִא ןעּבילּבעג ךִיז זיִא יז ,ןערהָאפ
 :עג הנּותח ,ןעסקַאװעגמוא , ןערָאװעג ןֶעריֹוּבַעג זיִא יז ּואו ,ּבוטש
 סָאװ ,ןעדעִירפּוצ ןַעוװעג זיִא יז .ןֶעריֹוּבֲעג רעדניק ַערהיִא ןּוא טַאה
 רַאפ ןַײלַא טנעידרעפ יז סָאװ ,ןַעמּוקנָא טינ םַענַײק ּוצ ףרַאד יז
 .רעדנִיק יד רַאפ ןּוא ךִיז

 יח סָאװ ,עקִיּפָאק ַעדֲעי רַאפ טָאג ןעקנַאד טנעלפ ץמַאמ יד
 דלַאּב ,טכַאניּוצ:תּבש לָאמ ןייֵא זַא ,קנֲעדעג ךיִא . ןענעַידרעּפ טגעלמ
 טסירק ַא ןופ טזַײלעג יז טָאה ,רָעַײפ ןעדנּוצעגנָא רָאנ טָאה ןַעמ יו
 בוטש ןיִא ןעגנַאנַעגנַײרַא ךַײלג זיִא יז .לּבור עכילטִע לָאמַא טימ
 ,רהיִא טהָעז, :עמהּומ רָעטלַאינַא רֶערהיִא ּוצ טנָאזֲעג טָאה ןּוא
 .רַעד ךיז רֶע טלָאװ ,רֶעדּורּב ןעטסֶעּב םַעד ּכָאה ךיִא ןַעװ ,עמהּומ
 רָאנ !ןַײנ ,ָא ?הלדבה ךָאנ דלַאּב לּנּור 2 ןַעקִישנַײרַא רָימ טנהָאמ
 ךַײלג ןּוא יי! טינ םָענַײק ןָא טסעגרעפ סָאװ ,רַעטּונ ַאזַא זיִא טָאג
 ,לָעמִיה םּוצ ןְעגיֹוא עצרַאװש ענעש ערהיִא ןַעּביֹוהֲעגפיֹוא יז טָאה
 יו טָאנ ,רַיד קנַאד ַא ,ָא, :רֶעטרָעװ יד טדערָעגסיֹוא טָאה ןּוא

 "ֹװַא יװ ,ןעטֶעגרעפ טייג ךיִא לָעֹװ ,ןַעּבעל לָעֹװ ְךיִא לעיּפִיװ
 ןַײמ .הסנרּפ רהיֵא טִיג רֶע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג טָאה ץמַאמ ןַײמ
 ךָאד ְךיִא טלָאװ ,טנַײה טסּבעל ּוד ןעװ ,עמַאמ עמורפ ,ַערעַײט

 טי פ7 חי



 .ןערהָאירערגיק יד

 רָעדניק רָימ .טָאג ןיִא ןַעּביֹולג םָענַײר ןַײד ןעגַאטשרעּפ רֶעַעּב
 .םורַא טינ עּכעיל ןַײד זנּוא טסָאה וד .טְנֶעקעג טשִינ ךַיד ןַעּבָאה
 :דַאה ןיִא ןעסָאלשרַעמ ןעגָארטעג יז וטסָאה רצֹואינַא ײװ ,ןֶעזִיװעג
 .ונּוא ףיֹוא קִילּב ןַײד ךרּוד טלהיפעג יז רֶעֹּכֶא ןֶעּנָאה רימ ,ןַעצ

 ךָאנ .טלהיפע; ךיז ףיֹוא גנַאל ךָאנ ךיִא ּבָאה קִילּב םָעֹד טָא
 סָאד סָאװרַאפ . תּבש-לּולח ןופ טִיהָענֶא ךִימ רֶע טָאה גנַאל ,גנַאל
 טלעװ רֶעגיטנַײה ןיִא טסּבעל וד ןָעװ רשפא .טשינ ךיִא טַײװ זיִא
 וועג עקַאט ּוטוִיֹּב רשפא רֶעדָא ,ךיִא יװ יֹוזַא ןעזֲעג ךיֹוא ּוטסלָאװ
 שטָאה ...ךיִא יװ טָאג ןֶענַא טשרעפ רֶעסעּב טסָאה ןוא רַימ ןּופ רָעגּולק
 ןיֹוׁש ךיִא ּבָאה , טצנַאלפנ עגנייֵא רָימ טסָאה וד סָאװ ,ןָּביולג םִענֶעי
 קי טש ןַײק ָאטשינ ןיוש ןֶענַעז רוה רֶעזנּוא ןיִא .ןַעריו לרעפ גנַאל
 רֶאי ענַײד ןיִא לָאמַא יװ ,תומשנ ץצנַאנ ןַיק ןיֹוׁש ָאטשִינ ,רֶעטֶעג
 הנּומא רעד רָאנ ךַיז טקנעב סֶע ,ןָעּביולג ַא טכוז ץרַאה סָאד .ןֶער
 הֹומ ןיִא םָעֹּפֲע ףיֹוא רַיד ַײּב טצילב טָא רָאנ ,טַײהדנַיק רעד ןּופ
 ַא .ןעלַאפױעמ דנּורגּכָא ןרעטסניפ ַא ןיִא יװ טרֶעװ גנַידצלַא ןּוא

 ר
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 יצא

 רֶעיֹוּב תוקפס יד ,ךרַאמ םָעד ריד טנָאנ ןּוא גַינֲעװניִא טציז םרָאװ
 על עננוי סָאד ןעכערּב ןּוא טּולּב עגנּוי סָאד ןעימס'רעפ ,ּפָאק םעד
 ַאדֲעג ענַײמ סָאװ ,סָאד טִינ ךיִא ּוהט ךָאד .רעקיטש ףיֹוא ןֶעּב
 כָאװ ,תֹורבע ַעניֹוזַא ןּופ ּבֶא ךימ טיה ךיִא .רָימ ןעּביֹולרֶע ןעק
 ּוהט סָאד .טינ תֹורבע ןַײק רָאג יז ןֶענעז ןעקנַאדעג ענַײמ ךָאנ
 :ײמ ןַײד ,ערעַײט עמַאמ ,ךִיז ףיֹוא להִיפ ךיִא סָאװ ,רַאפרַעד ְךיִא
 .ענַײמ ןעקנַאדעג עלַא רבֹוג ויִא רעכלעװ ,קוק ןעמורפ ןּוא םענַײר , ןרֶע
 :הימ לָעװ ךיִא ןענַאװ זיּב ,ַאזַא ןַײז ךיִא לָעװ גידנעטש ,ץמַאמ
 .ךַיז ףיֹוא קִילּב ןַײד ןֶעל

 רעד .ןעּגרָאטשעג זיִא עטַאט רעד טניז רֶעּבִירַא זיִא רהָאי 3
 :ָעֹנ יז טָאה גנַאל ןּופ ןיֹוש .קּוק ן'טִימ טסקַאװ תורישע ט'עמַאמ
 ץלַא ךָאנ זיִא ךָאד . הביכס רֶענַאג רעד רֶעּביִא הדיננ ַא רַאפ טימש
 ץלַא ךָאנ טנעלמ יז .דָעירט רעמעִיט ַא םינּפ רהיִא ףיֹוא ןַענַעלַעג
 םיתּבש ייד ןֶענַעז ץלַא ךָאנ ,ןָערהֶערט יד ןענװַאד םַײּב ןעגנַילש
 טא .ן'טימ דיל לק ענעדַײז יד .טרעמּוארַעּפ ןֶעווֲעג םיבֹוט-םימי ןּוא
 ןּוא ןעטלַאהַעּב ןעגֶעלַעג רַעמלַא ןיִא ףעִיט ןֶענעז דנּב םָענעסַאל
 לַעקעּפישט סַײװ ַא . ןערָאװעג םלענ ץִעגרֶע ךיֹוא זיִא קּורַאּפ רעד
 .ןּוהמֲעגנָא עמַאמ יד טָאה עקנָארָאק רֶעטְפֶעהַעג רַעלָאמש ַא טימ
 :ָאה ןַעניֹוא ערהיִא .ןעש ןְעוֲעג ךיוא לָעבַײה םָעד ןיִא זיִא יז רָאנ
 ַײז ןַענַעז רעלעקנּוט ,לָאמַא יו טצנַאלנַעגי יזַא טִינ ליפ םא ןיֹוׁש ןֶעּב
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 .גרעכנענייפ להר

 יּוא רָעד רָאנ .ןַעגעלַעג ַײז ןיִא זיִא רֶעיֹורט ןּופ .םי ַא ,ןֶערָאװעג
 מירמ עליטש טימ .טַײקגילַײה ןימ ַא ןַעּבעגעגוצ רהיִא טָאה טָעמ
 ןופ - ,םינּפ ןעטקָאטעגּבָאנַא טִימ עסַאלּב ַא ,ןהעגמּורַא יז טגעלפ
 ַיײװצ יװ ,ןֶעגֹוא עסיורג ערהיִא טקוקַענסיֹורַא ןַעּבָאה םַע ןעכלעװ
 .ןערהערט ןעלַאװק

 רעד ןּופ דנֲעלֶע סָאד ןהָעוּוצ טנָאקעג טינ ןַעּבָאה דנַײרפ עטּוג
 - +ָאה הנותה לָאז יז ,ןעדַײרנייַא ןֶעּביֹוהעגנָא רהיִא ןַעּבָאה ןּוא ןעמַאמ
 טרֶערעג רהיִא טָאה ןַעמ ?יֹוזַא ןַעּבעל רֶעֹד זיִא סָאװ לַײװ ,ןָעּב
 ּוצ ךיז ןֶעּנָאה ןעשנעמ ע'בושה ןּוא עכַײר .םיכודש עטסנעש ייד
 עשוָאלעגּבָארַא טָימ ,עטמעשרעפ ַא ,עליטש ַא .ש'נכרש'עג רהיִא
 ,םיבֹורק ַערהיִא ןּופ תֹוצֲע יד ןערעהסיוא יז טנעלפ ,ןֶעמָערּב עגנַאל
 ;נּולצּזלּפ .ןּבַעלרֶעַד ת תהנ ךָאנ רהיִא ןּופ טלָאװעג ןַעּבָאה ַעכלֶעװ
 ןֶערעװ טנעלפ םינּפ סָאד ןּוא ףרָאװ ַא ןֶעּבֲענ רהיִא טִימ טנעלפ
 . רֶעַײפ יו טור

 ענג ַא ןְעּבעג ױ טגעלפ -- !טִינ רהיִא טָאה השוּב ןַייק --
 ּבעִילּוצ ?ןֶעּבָאה הנּותח רָימ רהיִא טסיַײה ן'היעשי ךָאנ -- יירש
 ,רימ  ןעסעגרַעפ ן'היעשי רַימ רהיִא טסַײה ,ןַעדוי ןעדמערפ ַא םָעֹּפַע
 לָאמ ןייֵא !ןַײנ ?סָאר רהיִא טגָאז ,רעדניק ענַײז ןּופ עמַאמ רֶעד
 -רַעפ גנַאל ןיֹוׁש ךיִא ּבָאה ןַעּבֶעל ןַײמ !טַאהֲעג הנותח ךיִא ּבָאה
 טלָאמַעד ,ןַעּברָאטשַעג זיִא היעשי סָאװ ,גָאט םָעד ןיִא .טלעִיּפש
 טציִא ןּוא ןערָאלרַעפ ּפָאק ןופ גַיּביֵא ףיוא ןיורק ןַײמ  ךיִא בָאה
 .ןַעּבַעל ּוצ ןֶעמֲעװ רַאפ טינ ךיִא ּבָאה

 -םיֹוא םַעֹּפִע ןעניֹוא יד ןיִא רהיִא ַײּב טנעלפ גידנ'הנעט יֹוזַא
 רעד .לָאמ ַא יװ ןעלקניפ ןֶעּבֹוהנָא רעטַײװ ןַעגעלפ יז ןּוא ןֶעצְילּ
 .סעּכ ןַעגיזָאד םָנד ןּופ ןֶערֶעװ ןֶעגיֹוּבעגנייַא טנעלפ ץעוי:לעּב .רַעטּוג
 טקורעגסיֹורַא בוטש ןופ ליטש ךַיז רֶע טָאה רענענָאלשרעד ַא יװ
 . ןַערָאװעג ןעשָאלרעפ קירוצ ןעגיֹוא יד ןענעז ןעמַאמ רעד ַײּב ןּוא

 רָע .טיֹוט ן'רַאפ גיהּור ןֶעווֲעג עטַאט ןַײמ זיִא טסיזמוא טינ
 .רעדניק ענַײז טזָאל רֶע ןֶעמַעװ ףיֹוא ,טסּואועג טָאה

 , גגּוהָיִצר רעזנּוא טימ ןֶעּבֶענַעגּבָא לעיּפ ךיז טָאה עמַאמ יד
 :עֹד .דמלמ ןַעטסַעּכ רעזנוא וצ ןֶעַּכֶעגעגּבָא יז טָאה ל'רעדּורּכ ןַײמ
 טָאה לירֲעדֹור 3 ןַײמ .טגרַאקעג טִינ דלֲעג ןַײק עמַאמ יד טָאה ףיֹור
 ?םיֹורַא ןיֹוׁש ןַעמ טָאה ןעטַײקניהעפ עץנַײז .ּפָאק ןעטּוג ַא טַאהַעג
 ,ןֶעוֲעג זיִא םָאד .ןַעועג טלַא רהֶאי ַײרד ךָאנ זיִא רֶע זַא ,ןהָעזֲעג
 טנרעלעג םהיֵא טָאה ןַעמ ןּוא ןַעּברָאטשַעג זיִא עטַאט רַעד ןֶעו



 .ןערהָא-רעדניק יד

 טנעלפ רֶע .טנֲעקַעג ןיֹוש רֶע טָאה לָאמ ַיװצ רַאּפ .שידק ןָעגָאז
 ןעגעלפ ןעלִיּבסנַאמ להּוש ַץצנַאג יד זַא ,שידק םָעֹד יֹוזַא ןֶעגָאז
 םהיִא ףיֹוא- ןַערהֲערט טימ ןַעסִיג ןעגעלמ רעּבַײװ ןּוא ,ןרעדנּואװ ךיז
 .גידנעקוק

 םעד לאכימ ַײּב ןענרעל ןעּבעגעגרעּביִא עמַאמ יד טָאה ךימ
 :ענ טָאה ןּוא רַעטַאק ןיִא זנוא ַײּכ טנהָאװעג טָאה רֶעכלָעװ ,דמלמ
 2ענ םֶהיִא טָאה ץמַאמ יד .דלעגהריד רהָאי ַא בה 1 טלהָאצ
 :רָעל רימ טימ טנעלפ רֶע .ןמז ַא ןעדלִיג 10 דומל?רכ טלהָאצ |
 .דנֲעװֶא ןיִא רֶעגיזַא 8 ,רדח ןּופ ןעמוק טגעלפ רע עו ,ןַענ

 ַא טימ ,דּוי רֶערַאד ,רעכיוה ַא ןֶעווֲעג זיִא אכ 'מ דמלמ ןַײמ
 טנעלפ שַײלפ לַײװ ,םינּפ ךַײלּב ַא טַימ ,דרָאּב רָעצרַאװש רעגנַאלי
 תודמלמ ןַײז םהיִֵא טָאה שרֲעדנַא . תּבש ּוצ תּבש ןופ רָאנ ןֶעפַע רֶע
 ןַײז ףיֹוא םַענַײק ,ןֶעװעג רֶע זיִא דּוי רֶעכילרהָעינַא א .ןעגָארטעג טַינ
 לָאמַא ָאי םָאה רֶע זַא ןּוא ,ןֶעווַעג גידלוש טינ עקיּפָאק ןַיק ןִעּבֲעלי
 ן'פיוא ןעטלַאה טינ ר רֶענֶעי טנַעלפ ,טגרָאּבװג םַעֹּפִע ץֵעגרֶע
 ץמיֹוא ןַײלַא טנָארט לאכימ ןַא ,טסּואװעג טָאה ןַעמ לַײװ ,ּפָאק
 רָע יֹוזַא יװ ןהָעזֲעג ןַײלַא לָאמניַ ּבָאה ךיִא . תֹובֹוה ענַײז ּפָאק
 ַא ןֶעּבעגַעגּבָא םהיִא טָאה ןוא סַאג ןיִא יֹוג ַא טלעטשעגּבָא טָאה
 םהיִא ךיז טָאה יֹוג רעד . ןעווַעג גידלוש םהיִא ויִא דָע סָאװ ,ןַעשָארג
 עטשרֶע סָאד זַא ,טגָאזעג םהיִא טָאה ןּוא םינּפ ןיִא ךַײלג טכַאלּוצ
 .ןעדוי ןעשַירַאנ ַאוַא רֶע טהָעז לָאמ!

 ?יִּמׁש ןוא ןֶעצִיז גידנעמש טנעלמ לד :ץיִסַאּב ּבַײװ ם'לאכימ
 -העז ןַאמ רהיִא טִימ טַאהֲעג טָאה יז .ןרֶעדעפ ןעקילּפ רֶעדָא ןֶענ
 ןַײק בעד ַא םעד ףיֹוא רֶענייֵא ַײז ןַעבָאה לָאמניײק . ןֶעּבֶעל טּוג אי
 .רהָאי 18 ּוצ טַאהֲעג יז ןעּבָאה הנותה .טגָאזעג שִינ טרָאװ טכָעלשי
 .ליג 14 ןדנ ןֶעּנַעגֲעג םהיִא טָאה יז זַא ,ןעלהַעצרעד טנעלפ רֶע
 עג ַײז ַײּב ןיֹוׁש זיִא הנותח רָעד ךָאנ .ץַײװ לעטכַאנַא טימ ןַעד
 סעגנוי ַא יװ טּבֶעלַעג ךָאנ יז ןעּכָאד ןֶעגעװטסעדנּופ . רהָאי 40 ןֶעוו
 א רֶעדנַיק 4 ַענֲעּבֶעגעגמיֹוא טַאהעג ןיֹוש ןַעּבָאה ַײז . קלָאפ-רָאּפ
 -נֵא םָעֹד ףיֹוא רֶענייֵא ןֶעקּוקנָא טנָאקעג טִינ ץלַא ךָאנ ךַיז ןֶעּנָאה
 רֶענייֵא יז ןעקוק סָאװ ,ןרעדנּואװ גידנעטש ךִיז געלפ ךיִא . ןרֶעד'
 :יילק יװ יֹוזַא םָעֹּפֶע רעטנּוא ךַיז ןעלכַײמש ןּוא ןעטַײװצ םָעֹד ףיֹוא
 ןּוא ךַיז ןַעצַיז ןוא ןעדעירפּוצ ַײז ןֶענֲעז גידנעטש ןּוא ,רָעדנִיק עג
 .ךיז ןעשִיװצ ַײז ןֶעדער גידנעטש .ךעלַעּבַײט ייווצ יח ןעגנערּברעפ
 ןעטפעשַעג יד ,ןעטכַארט ךַיז ךיִא נעלפ ,ַײז ןַעדֲער סָאװ .ןעגָעוװ



 .גרעכנעגיפ לחר

 ײז יֹזַא יװ ,טקוקעגוצ לָאמַא ךיז ּבָאה ְךיִא ?עסיורג יד ,ַערֶעַײז
 זיוא ערע זַא ,טכַאדענסוא רַימ ךַיז טָאה ,ןַעדער ןּוא ןֶעצִיז ַײז
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 רָאנ ןַעּבָאה רַעלַײמ יד -- ,ליֹומ סָאד יװ ,טדָערֲעג רהעמ ןַעּבָאה ןֶעג
 ,ןערעלק ךיז ךיִא געלפ ,ןעשנעמ עשִירַאנ םֶעֹּבִע . טלעכיײמשעג
 רֶענייֵא גידנעטש ןעציז ַײז זַא ,ַײז ןעּבָאה ןַעגְינֲעגרעפ ַא רַאפ סָאװ
 ! ןֶעגיֹוא יד ןיִא ךַיז ןעקוק ןּוא ןרעדנַא םעד .ןִעּבַענ

 עג ויִא סָאד ,ןענעירק ךיז ַײז ןֶעגָעלפ ךַאז ןייֵא רַעּביִא רָאנ
 טנעלפ רֶע .ןַעּבֲעג הקדצ רֶעּביִא ,טסַייה סָאד ,אּבה-םלֹוע רֶעּביִא ןעוװ
 רע לַײװ ,הוצמ ןַײז ְךיֹוא סָאד זיִא ,הבדנ ַא טִינ יז זַא ,ןָעגָאז
 יז .ןַעדַײל ןֶעלֶעװ טינ סָאד טנעלפ יז ןּוא ,דלֶעג סָאד טנעִידרעפ
 יד ּביֹוא ןּוא ,ּבלַאה ףיֹוא ןַײז ףרַאד הוצמ יד זַא ,ןעגָאז טנעלפ
 ד .ןַעּבעג טינ תובדנ ןַײק יז לָיװ ,םהיִא רַאפ רָאנ זיִא הוצמ
 היִא לָאז רֶע זַא ,ןֶעטַעֹּב םהיִא ַײּב גידנעטש רַאפרַעד ךִיז טגעלפ
 ףרַאד ענַעדוי ַא זַא ,ן'הנעט רֶעֹּבֶא טנעלפ רֶע .ּבלַאה ןָעזָאלּוצ ךיֹוא
 ,בֶא יז טיה יז זַא ןּוא ,תווצמ ַײרד ערהיִא יװ ןַעּנָאה טִינ רהָעמ
 :ניַא ןַעזָאל ךיז יז טגעלפ יֹזַא .אּבה-םֹלֹוע ןיִא קלח ַא יז טָאה
 טגעלפ ,ןעסיװ טינ לָאז ןַאמ רָעד זַא ,דַייהרעליטש רָעֹּבֶא . ןֶעדער
 סָאד ןּוא ,הקדצ ןֶעַּבַעג ןּוא דלעג:ןַײלק ןערַאּפשּבָא ןעגעװטסװדנופ יז
 ךָאד טטַײװ ןַאמ רעד לַײװ ,ךַיז רַאפ ןֶענֶעכַער ןיֹוׁש יז טגעלפ םָאד
 . טשִינ

 טנהָאװעג זנּוא ַײּב טָאה סָאװ ,קלָאפ-רָאּפ עגַיזָאד סָאד טָא
 ךימ טָאה רֶע .ןֶעהִיצרַע ךימ ןֶעמלָאהַעג טָאה ,בוטש ןיִא רהָאי 7
 ךיִא .סעפעג סָאד ןעשַאװ טנרעלעג ךַימ טָאה יז ןּוא ,ירבע טנרֶעלעג
 ַא ןֶעמוקעג רֶעֹּבֶא זיִא סִע .טַאהעג בעיל רהעז ןַעדִיּב ַײז ּבָאה
 דמלמ םָעֹד לאכימ טַײמ ןעדַײש טוומֲעג ךִיז ּכָאה ךיִא ןֶעװ ,טַײצ
 .דמלמ ןרעכַעה ַא ּוצ ןַעמּוקנָא ןּוא

 ןעועג ןיוש ןִיּב ןּוא דהָאי 9 ןעװעג טלַא טלָאמַעד ןִיֹּב ךיִא
 ,ןעפיוקרעפ גנידצלַא טנעקעג ןיוש ּבָאה ךיִא .שנעמ רֶעצנַאג ַא
 ?שַאקירּפ רֶעטּוגַא ַיװ ,םָארק ןיִא ןעפלעה ןַעמַאמ רעד געלפ ךיִא
 קנֲעּב יד ןַעשִיװ ,בוטש יד ןֶערהֲעק טּוג ךיִא געלפ רעטַײװ ;קישט
 : טנעקַעג טשיונ ךיִא ּבָאה ןעכַאז ייװצ רָאנ . לעפָאטרַאק ןעלעש ןּוא
 ןעכַאז ַײװצ יד טֶא .ּפָאק םַעד ךַיז ןעשַאװ ןּוא המהּב יד ןעקלַעמ
 ךיִא .טנעקַעג גנידצלַא ךיִא ּבָאה רעטַײװ , רֶעװש ןֶעווֲעג רָימ זיִא
 ןענװַאד לַײװ ,ןעּבַײרש ךַיז ןענרעל ןַעּביֹוהנָא טלָאװעג רֶעכִיִג בָאה
 ּוצ סָאװ רהֲעמ ןּוא ,לאכימ ַײּב טנרַעלַעגסוא ןיֹוש ךַיז ְךיִא בָאה
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 .טַאהֲעג טִיג ךיִא בָאה ,םהיִא ַײּב ךַיז ןֶענרַעל
 ַא ,רֶעּבַײרש רעד הימחנ ןֶעווֲעג זיִא רערהעל רעטַײװצ ןַײמ

 תבהא, םָעד קסנַימ ןּופ טכַארּבעג טָאה סָאװ ,ליּכשמ ַא ןַאמ-רָעגנּי
 שיר ןעּבַײרש טנָאקעג טָאה הימחנ . ליטדעטש ןיִא זנוא .ּוצ "זֹויצ
 סעדעי םיֹוא .טנָאקעג לעסיּבַא ךיֹוא רע טָאה שיסור ןֶעדער ןּוא
 טָאה ליטדעטש רעזנּוא ןיִא ."ַאד, ןעעגָאז דימּת רֶע טנעלפ טרָאװ
 רֶע טָאה שידי ךיוא .יקַאמ םור רעד, ןֶעפּורעג רַאפרַעד םהיִא ןֶעמ
 ןַעגָאז רָאג טנעלפ רֶע םּורָאװ ,ןעשנעמ עלַא יװ טדערעג שרָעדנַא
 2עג ןעגנַאגעג טָאלג םָעֹּפֲע רֶע זיִא טנַײה ."ָעיי טָאטשנָא ,"ָא!
 טנעלפ ענַײלק יד עקשַאה רֶעטּומ ןַײז .טַארקָאטסירַאנַא יװ טָעדיילק
 ?ןּוהט טנַאקַעג יז טָאה סָאװ רָאנ ,ןַעדַײל לע טינ וליפא סָאד
 רהיִא ַײּב ןֶעועג זיִא רֶע םּורָאװ ,ןענַײװש טזומעג ךֶעּכַענ טָאה יז
 רֶע טלָאװ ,רעגיטלעװ-טנַײה ַא יװ ,ךָאנ וצרֲעד ןּוא ,דיהייּב ַא
 ַא טַאהעג טָאה רֶע זַא ,ךָאנ טרפּב ,טגלָאפעג טִינ יװ:ַײס רהיִא
 יװ רָאנ .עגיטלַעװ:טנַײה ַא ךיֹוא ןּוא טדָאמש רָעסיֹורג ַא ןּופ ּבַײװ
 ןעשיװצ דמערפ טלהִימֲעג טינ ךיז טָאה ענַילק יד עקשַאה יֹוזַא
 ךָאנרעד ןעגעװטסעדנופ יז זיִא ,"ןעטַא ארקָאטסירַא , יד רעדנַיק ערהיִא
 ,קסנימ ןַיק ןערהָאפעגפױרַא ןֶענָעז יז זַא ,ַײז טימ ןערהָאפעגטימ
 .ןַעּבַעל ּוצ םָאװ ןופ ליטדעטש ןיִא זנוא ַײּב גָידנֲעּבָאה טִינ

 ןיִא זנוא ַײצ ןוא ,ךעלױײמ ןופ רעּבַײרש ַא ןֶעוֲעג זיִא הימחנ
 ערַעַײז זַא ,ןֵעלעװ ןעלָאז סָאװ ,עניֹוזַא ןְעװַעג טינ ןַענַעז ליטדעטש
 לעדַײמ ַא גוט סָאװ ,ךיִא טַײװ, .ןֶעּבַײרש ןענָאק ןעלָאז רָעטכַעמ
 יש טעװ יז ןעּפורג טעמז ןעּבַײרשרַעפ טָעװ יז ?ןַעּנַײרש סָאד
 | .םעמַאמ טרעזנוא ןענָאז ןענעלפ- ֹוזַא .') ּפָאט ןיא ןַעש

 יד ץױחַא ,טרַאעג טינ םענַייק טָאה ןערהָאפקַעװַא ס'הימהג
 ךַעלדַײמ טַאהֲעג ןַעּבָאה עכלַעװ ליטדעטש רֶעזנּוא ןּופ םעט'הריבג ןַײװצ
 יז ןופ ענייא . ןעבַײרש ןֶענעק ןעלָאז ַײז זַא ,טלָאװַעג ןַעּבָאה ןּוא
 ,ליטרעטש רעזנוא ןיִא הריבג עטסמרג יד ,הָאֹל טדלָאג ןעועג זיִא
 טדָאטש רַעסיורג רעד ןיִא ענעסקַאװעגסױֹואנַא ײװ .יֹורפ טַעכָאר ןרהא
 רהיִא . ןַענעכער ןּוא ןעבַײרש לֶעטִיּבַא טנַאקעג יז טָאה ,קסניבַאר
 טָאהעג ךָאנ טָאה ןַײלַא יז ןּוא ,דלַאװ טִימ טלַעדנַאהַעג טָאה ןַאמ
 ,הרוחס לּנור 200 רַאפ ןָעווֲעג זיִא םִע רעכלֶעװ ןיִא ,סָארק:טִינש ַא
 עג טלָאװעג טָאה סָאװ ,הריבג עטַײװצ יד .רהָעמ ךָאנ רשפָא ןּוא
 ,רעטּומ ןַײמ ןעווַעג זיִא ,רעטכָאט רהיִא גנּודלִיּב ערֶעטַערג ַא ןֶעּב
 רהיִא ןַא ,טלָאװעג טָאה יז .ליטדעטש רעזנּוא ןּופ הנמלא עכַײר יד
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 וליפא רָאנ ,שִידוי רָאנ טִינ ןּוא ,ןַעּנַײרש ןֶענעק לָאז רָעטכָאט
 גינעװ ַץמַאמ יד טָאה שיסור ןּופ .שִיסּור ךיֹוא ןּוא שידוקיןושל
 יז זַא ,גּונֲעג זיִא לעדַײמ ַא רַאפ זַא ,ןַעגָאז טנעלפ יז . ןַעמלַאהעג
 :רָעד רֶעֹּבֶא ,טִינ ןעמ ףרַאד רהעמ ,סערדַאנַא רָאנ ןַעּבַײרשנָא ןַעק
 טנעלפ יז .קרַאטש רהעז ןעטלַאהעג יז טָאה שדוק:ןֹושל ןּופ רַאמ
 רהיִא זַא ,ןַײז טָעװ יז ךילקִילג יֹוזַא יװ  ,ןעדיזַאטנַאפ גידנעטש
 רעד ןּופ שינעטנעק יד ךרּוד ןֶערֶעװ םיֹורג טָעװ רָעטכָאט עגיצנייַא
 רהיִא יװ ,ןהָעז שֶָעװ יז זַא ,טּפָאהֲענ טָאה יז .ךַארּפש רֶעגְילַיײה
 :נייֵא יד ןַײז טָעװ יז לַײװ ,ןֶעמָעלַא ןּופ רֶעכעה ןַײז טעװ רָעטכָאמ
 :ָארטעג ךַיז יז טָאה דנֲענּוי רהיִא ןיִא .לָיטדעטש ןיִא טימרַעד ַעגְיצ
 םערֲעגיטכיל ַא סֶעּפֶע ןנכַײרגרעד טָעװ יז זַא ,קנַאדעג םעד טִימ ןַעג
 סָאד ןַא רֶעּבֶא ,שינרעטסניפ רָעד ןופ ןעסַײרסיורַא ךִיז ןּוא ןֶעּבֶעל
 רהיִא ןּופ ןעגנּונּפָאה יד יז טָאה ,ןַעווֲעג טרעשעּב טִינ רהיִא זיִא
 טָאה רָעדנַיק יד ךרּוד .רעדניק ערהיא ףיֹוא ןעגָארטַענרַעּבִירַא דנֲענּזי
 עג טינ ןַײלַא ךיז טָאה יז סָאװ ּוצ ,סָאד ןעכַײרגרַעד טלָאװעג יז
 רַאפ זַא ,טּביֹולגַעג יז טָאה טַײקמּורפ רהיִא ןיִא . ןעגָאלשרעד טנעק
 עשוג ןַעּבעג טָאג רדיִא טָעװ ,ןְעּנעל רהיִא ןּופ תֹורצ ץלַא יד
 ןהּז רעד .ןהָעזֲעג ןיֹוׁש ךָאד יז טָאה לֶעמִיּבַא עקַאט ןּוא .רָעדנִיק
 טָאה ,לאכימ טגָאז ,לָעדִיײמ סָאד ןּוא ,רדח ןיִא דימלּת רעטסַעּב רעד זיִא
 סָאװ ,ןַעגָאז רֶע טנעלפ ,דָאש ַא רָאנ זיִא סֶע .ּפָאק ןַעטּוג ַא ְךיֹוא
 רהיִא ןּופ טלָאװ ,לָעגנּוי ַא ןַײז טלָאװ יז ןֶעװ ;לעדַײמ ַא זיִא יז
 .בר רָעסיֹורג ַא ןעטקַאװסױא ןֶעוועג םִיוװועג

 ׁשיִאַערּבעה ןענרעל ךימ ןעבִילּבַעג ןעמַאמ רעד ַײּצ ןיִא יֹוזַא
 ןענרַעל ףיֹוא דמלמ םעד ערָא ּוצ ןֶעּנעגֶעגּבָא דלַאּב ךִימ טָאה יז ןּוא
 ץַערֶא :רערהעל 9 טַאהֲעג לָאטַא טַימ ןיֹוש ךיִא ּבָאה יֹוזַא - ך"נה
 טנעלפ הימחנ .שִיסּור ןּוא שִידּוי ףיֹוא ן'הימחנ ןּוא ך"נת ףיֹוא
 ץטכַאנ רֶעד ףיֹוא רֶענַײז ַא 8 ַערֶא ןּוא גָאטַײּב ןֶענרֶעל רִימ טָימ
 ךיִא .ץלאכימ ַײּב ןֶענרֲעל רעהַירפ געלפ ךיִא סָאװ ,טַײצ רעד ןיִא
 ןֶעוֲעג טַינרָאג ךיִא ןיּב טַײּב םָעֹד טימ זַא ,תמָא םָעֹד ןַעגָאז זּומ
 .עֹּב לעיפ ךיז ךיִא ּבָאה ,ן'לאכימ טַימ ךַיז גידנַענרַעל .ןעדעירמּוצ
 ךיִא , רַעַײט ןּוא שִימַײה ןֶעווֲעג רָימ רֶע זיִא סֶעֹּפֶע . טלהִיפָעג רֶעט
 רָימ רֶע זיִא ,םָעד ץּוחַא ןּוא  ,םהיֵא ּוצ טנהעועג ןֶעווֲעג ןיוש ןִיּב
 רענעש ןַײז טימ ,םקואװ ןעכַײלג ןַײז טִימ ןַעווֲעג ןעלעמענ טַאלג
 .ןַעווֲעג רֶערעדנַאנַא רָאג זיִא רֶעּנָא ערָא . קוק ןעטּוג ןַײז ןּוא דרָאּב
 עמיור טימ ןּוא םינּפ ןַעכַײלּב ַא טימ לָעדּוי רַאד ַא ןֶעוועג זיִא סָאד
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 טנַעלפ גירנעטש ןּוא ,טרילקַעג םִירָא ןהעג טנעלפ רֶע .ןֶעגיֹוא
 .ןעלסַײרט ץלַא ךִיז טגעלפ רֶע לַײװ ,טלַאק ןַײז ,ךַיז טכַאד ,םֶהיִא
 רימ .ךָי ללא ןּוא ןַענָאלשרעד יֹוזַא ןהָעזֲענסיֹוא םִעֹּפִע טָאה רע
 ןענַעלפ סַײװ יֹוזַא ,טיג לָאמנַײק טסָע רַע זַא ,ןעטכַאד ךַיז טגעלפ
 רֶע וַא ןּוא ,ןעכַאל טינ לָאמנַײק טנעלפ רֶע . ןַעּפיל יד ןַײז םהיִא
 ,ןעטכַאדסוא רַימ ךַיז טנַעלּפ ,ןוהט ךַאל ַא ןיוש לָאמַא טנַעלמ
 ךיז געל םִע לַײװ ,ןַעכַאל לָאו רֶע ,םהיִא טּפוטש רָעצִימָע זַא
 טגעלפ טִע ןּוא ,ןעגוא יד ןיִא ןערהערט ןעלעטש דלַאּב םהיִא
 לַיװ סָאװ ,ןַעכַאל טהיִא טסַײה סָאװ ,םָעד טנערפ רֶע יװ ,ןהָעזסיוא
 רֶע ,םהיִא טיונ ןעמ ןּוא ןענַײװ רָאג ףרַאד רֶע ?םֶהיֵא ןּו ןעמ
 ןֶערֶעװ ךָאד ןעכַאל םַײּב רֶע טנעלפ ןעגעװטסערגּומ .ןעכַאל לָאז
 ןַעוֲעג גידנעטש ןַענעז סָאװ ,ןעגיֹוא ענַײז ןיִא  .שרעדנַא םָעֹּפָע
 םָאד רָאנ ,לִירֲעַײפ ַא ןּוהט שטשִילּב ַא ןַאד ךַיז טנעלפ ,ןַעשָאלרָעפ
 קִירּוצ טונימ יד טנעלפ לָירֲעַײפ סָאד . ןרֶעיֹודעג גַינַעװ ץנַאג טגָעלמ
 :ײלּברַעמ קִירּוצ ןַענעלפ ,ןָעניֹוא טָאטשנָא ןּוא , ןנרֶעו ןעשָאלרָעפ
 ףיֹוא . ןעטיור טימ טמיֹוזעגמּורַא ,ךעלעבירג ענמּומ 9 םהיִא ַײּב ןֶעּב
 געלפ דיִא זַא ,קילעמוא ןּוא רעצ לעיפ יֹוזַא ןֶעגֶעלעג זיִא םינּפ ןַײז
 גל רַאפרַעד .םהיִא ףיֹוא גידנעקוק ךילקילנמוא ןַעלהיפ ךיֹוא ךַיז
 יד ןעּבעלרעד םיֹוק .געלפ ךיִא ,םעט ןדָא ןֶענרֶעל םֶהיֵא טַימ ךיִא
 .ןהֵעגקֲעװַא לָאז רֶע ,טּונָימ

 .רָעל םִיִיהַא םהיֵא ּוצ ןהָעג ךיִא געלפ םַעמרַאװ ךָאנ תּבש
 ?ניצ רעד ףיֹוא שזַא ,זנוא ןופ טַײװ טנהָאװֲעג טָאה רֶע .ןֶענ
 .סנֲעפ ַײרד טִימ לָעּבימש ןַײלק ַא טַאהַעג טָאה רֶע .םַאג רָעשרענ
 ץנַאג רעטסנעפ יד ןיִא ןַענעז ןַעּביוש ַעלַא טִינ .עקנינַײלק ךֶעלרַעט
 2מע . ךעלדנַעּפש טימ ןעגָאלשרעפ ןעועג ןענעז עכילטִע .ןְעוֲעג
 ןעווֲעג בומש ןיִא זיִא רַאפרַעד ןּוא ,םעטַאמש טִימ טקעטשרעפ עכִיל
 ַא לַײװ ,גינעװ ןעוװֲעג זיִא לָעּביטש ןיִא טרָא .גיטכִיל רָאג טינ
 ןֶעװעג זיִא דַעכלַעװ ,ןעװייִא רֶעד ןעמּונרעפ טָאה לַעּכיטש ּבלַאה
 .ןעכַאז יד ןעמּונרֲעמפ ןַעּבָאה עּבלַאה עטַײװצ יד ןּוא ,םיֹורג רהֲעַז

 ,שִיט רעטַײװ ַא ,קנַּב עמַײװ עגנַאל ןעגַאמשעג ןענָעַו בוטש ןיִא
 :ָעג ןיִא סָאװ ,עֵלַענַיװ ַא ןוא ,טנַאװעגטעּב טִימ לּופ ןֶעטֶעּב ַײװצ
 ןעװעג ןענַעז לַעביטש ןיִא דנֲעװ יד .ךעלקירטש ףיֹוא ןַעגנַאה
 עגָאלרָאּפ יד .עלעּפמַעל םעניילק םעד ןּופ טרעכיֹוררַעֿפ ,ץרַאװש
 וצרָעד ןּוא ,ררָע דעלַײה ןופ ןְעוֲעג זיִא יז לַײװ ,סַאנ ןְעוֲעג ןיִא
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 .גרעבנעניפ לחר

 ןעסע ןַענעלפ ַײז .סעמרַאװ םַַײּב ןְעניפַעג ךָאנ ַײז ךיִא גָעלפ ,תּבשִי
 ַא טִימ ,רָעלֲעט עטֶעװֲעטָארדַעגנייַא טִימ ךוטשיט ןעגידּורּב ַא ףיֹוא;
 -ַא :ץטשימעג ןעװעג ןֶענעז לָעמֲעל יד .לעסַיש רעטהענעגפיונוצי
 .ענרעצליה ַעגְירֶעּביִא יד ןּוא ַענֲעכעלּב ַײרדַיװצי

 ּוצ טסַאּפֲעג טּוג ץנַאג ןַעּבָאה רֶעדניק ענַײז טִימ יֹורפ סיָערָא
 ןַײז .טפַאשטרִיװ רעד טִימ לעּביטש ןַײז ןּופ טַײקנַעזָאלרעּפ רעד
 ןעלַעג רֶעדָא םענַירג ַא טִימ ,ץכיֹוה ַא ןוא ץּבָארג ַא ןעוֲעג זיִא יֹורמי
 ןעּבלעזמַעד טַאהעג רהיִא ַײּב סֶע טָאה לָאמ עלַא טינ לַײװ .,םינּפ
 םיֹוק םדיִא טנעלפ ןּוא םעהטַא ןֶעצרּוק ַא טַאהֲעג טָאה יז .רעִילָאק
 ,רַאה ןיִא רהיִא ַײּב ךָאנ ךיז ןֶענעלפ ּוצרֲעד . תֹורצ טִימ ןַעּפעלשי
 ןעציז טנעלמ יז ןֶעװ ,טּפוהרעד .םִינּוגנ ַײלרעלַא ןעלעִיּפש ןַעצ
 .עגָאלרָאּפ רֶעסַאנ רֶעד טִימ ּבוטש רֶעטרעכיֹוררעפ רֶעד ןיִא ךיז ַײב

 רַאפרַעד תּבש רָאנ ,ךָאװ ןעטִימ ןיִא ןֶעווֲעג ץלַא ויִא רֶעֹּבֶא סָאד
 טסֶע ןַעמ . ןעקורט ,ןַײר זיִא בוטש ןיִא .ןַעּבֲעלבָא רָאג יז טנעלפ
 :רָעֹד ןיִא זיִא ןַאמ רֶעֹד ,סיֹוא ךַיז טהור ןעמ .םעמרַאװ ןַעמּוג ַאו
 רעד םָעֹּפַע .גָאט ַעלַא יװ ,רעגיטכִיל טַאלג סֶעֹּפֶע ויִא סֶע ןּוא ,םַײה
 ןֶערֶעװ טַײקגיטכִיל רעד ןופ ןּוא ,ןעגיוא יד ןיִא טכיֹול ןַײלַא תּבש
 ךיז טלעכַײמש רֶע ןּוא רֶענידֶעּבעל לָעטִיּבַא ןֶעגיֹוא יד ץֶערָא ַײב
 םָעֹד ןּופ עקַאט טלַאה רֶע יװ ,טהעז ןעמ .ךַעלסִיּב ּוצ רֶעטנּוא!
 יה ,ּוצ ןַעש רהעז טמהענ רֶע ןֶעכלֶעװ ,טסַאנ ןַעגילַײה ,ןרֶעַײש-

 רָע עכלֶעװ ,ענימ רעכילהערפ ַא טַימ ךיֹוא יֹוזַא ,ןַעסֶע טּוג טִימ
 טסַאג רעד זַא ,םיֹוא ְךיֹוא טזַײװ םִע ןּוא .טינ םָענַייק רַאפ טכַאמ
 םּורָאװ ,רַעזַײה עטסנעש יד ןיִא יװ ,ןעלהיפ רֶעסֶעּב ָאד ךיז ףרַאד
 יד ּוליפא .רָעַײט רֶע ויִא ןְעמָעלַא ַײּב ,ָאד םהיִא ןעלהִיּפ ַעֹלַא
 :ידֲעֹּבֲעל ךיֹוא ןערֶעװ ךַעלרעדנַיק עכַײלּב ,עט'כשוח'רעפ ,ענייילק
 ןעּבָאה םהיִא ּבעִילּוצ . ךַיז ןֶעּבענ טסַאג ןרעַײט םָעד גַידנַעּבָאה ,רַעג

 עצנַאג ַא ןַעלַעו ַײז ןֶעכלֶעװ טימ ,םָעמרַאװ ןעטּוג ַא ןְעמֶעגֶעג טנַײה ַײז
 ,ַײז זיִא רֶע בעיל יװ .טיֹורּב םענעקורט ןְעסֶע ּוצ הֹּכ ןֶעּבָאה דָאװ
 ,ןעמּוק רֶעדעיװ רֶע טַעװ גָאט:טכַא רָעּביִא ! טסַאג רערעַײט רעד
 .גיּבייַא זַיּב ,גידנעטש יֹוזַא ןּוא ,טוג ןַײז רַעטַײװ יז טָעוװ

 טלהיפַעג ךיז ןַעּבָאה דנִיזֲעגזיֹוה ןַײז טימ ערָא יֹוזַא יװ רָאנ
 ;רָאד ךיז ךיִא ּכָאה ןענעװטסעדנּופ ,שַיט רֶעַײז ַײב תּבש ךַילקִילג
 ןּוא ,ןרֶעיֹודֶעּב קרַאטש! ַײז געלפ ךיִא .טלהִיפַעג שּוג טִינ ןֶעט
 טנעקַעג טינ ּכָאה ךיִא . ןעפיֹולטנַא טרָאד ןּופ רֶעכִיג ןֶעלֶעװ געלּפ
 עכילהערפ ןהָעז טלָאװעג ּכָאה ךיִא ,טַײקמִירָא רֶעַיז ףיֹוא ןעקוק
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 יז { . ןערהָאי-רעדניק יד

 רעד .ךיֹוא דלַאּב ץקַאט ןעפלָאהעג רימ טָאה טָאג ןּוא ,ןַעכַאז
 ניק ץנַײז רַאפ רֶערהעל ַא ןעּנעִירשַעגסֹוא טָאה סָעכָאר ןרהַא ריכג
 לּבּור 98 טלהָאצַעג םֶהיִא טָאה ןעמ . ןעטּוג ַא רָאנ ,ןרָעַײט ַא ,רעט
 לָאז רֶע וַא ,טּביֹולרֶע םהיִא ךָאנ טָאה ןַעמ ןּוא טסֶעק טימ ץמז ַא
 ןַײמ .רעדניק ערעיײז טִימ םִענייַאניִא עקַאט ןּוא ןַענרעל ךיֹוא ךימ
 .ןַעטעּבעגנייֵא םיֹוק ךַיז טָאה עמַאמ

 טימ ,םינּפ ךַײלּב ַא טימ ןְעווֲעג ךיֹוא זיִא רָערהעל רֶעַײג רֶעד
 .ךילקערש יֹוזַא ןַעווֲעג טינ רֶע זיִא ךָאד רָאנ ,ןעקַאּב ענַעלַאפַעגנייַא
 בלַאה ,ןַײר ,גַידנַעטשנָא טָעדַײלקעג ןעגנַאנַעג זיִא רֶע .ָעֹרֶא יז
 ַא ויִא רֶע זַא ,ןעגָאז טנעקעג ןעמ טָאה טהיִא ףיֹוא .שַישטַײד
 .טלעװ רֶעטלַא רעד ןּופ רעּבלַאה ַא ןּוא טלַעװ רֶעַײנ רעד ןּופ רֶעּבלַאה
 .רָאנ ,רעּבַײרש רֶעֹד הימהנ יװ יֹדַא ,ליכשמ ַא ןֶעווֲעג ךיֹוא זיִא רֶע
 .ךטַא רֶעגילק ךיֹוא ןּוא ,ץהימחנ ןּופ רֶעטָעדלִיבעג ןֶע ןֶעווֲעג זיִא רֶע
 עג יִא ןָעוֲעג זיִא רֶע ,ןעטלַעװ ץדִײּב ןּופ ןעטלַאהַעג טָאה רָע
 צ ןֶעווַעג ךַײלג רֶע זיִא טַײקכילרהֶע ןַײז . ןיִא .םו ופ יִא ,טָעדלִיּכ
 יד ,ןֶענרֲעל ןּופ טַײצ יד ןַעטִיהּבָא גנערמש טנעלפ רֶע .ן'לאכימ
 טכַאד ,רֶע זיִא רעטַײװ . טסיזמּוא ןהעגקעװַא טִינ לָאז טַײצ עדמערפ
 .רָאנ ףיֹוא ךִיז טנעלפ רֶע .ענַאל ןַײז טימ ןעדעירפוצ ןְעווֲעג ,ךַיז
 טִימ ןעקּוק ןַעּבֶעל סָאד ףיֹוא רע טגעלפ סָעּפִע ןנָאלקעּב טשינ
 ןעמפעשטג ןעכַאמ ּוצ טניול :טגָאז רֶענייֵא יו יֹוזַא ,לעכיײמש ַא
 .טלעגק ֹוזַא ןּוא ?ןַעּבֶעל עלעקיטש סָאד יװ ,טַײקשִירַאנ ַאזַא רֶעּביִא
 ַא יװ טלָעװ יד ףיֹוא ץלַא טקוק ןּוא גָאט ןַעגיטנַײה זַיֹּב ךָאנ רֶע

 .ףָאזָאליפ |
 ןעכלֶעװ ,ץִערָא ךָאנ ןעמּוקעגנָא ךיִא ןַיּב רֶערהֲעל םָעֹד ּוצ טָא

 .טּביֹוה ,םהיִא ּוצ ןעמּוקנָא םָעֹד טִימ .ןעדַײל טנעקעג טִיג ּבָאה ךיִא
 ?ערגַא ,ערַעכַײר ַא ,ערענעש ַא ,טלָעװ עַײנ ַא רימ רַאפ ןָא ךַיז
 :רַעמ ס'ַערֶא ןּופ . ןַעגנַאלרעפ ַעַײנ ןּוא ןעגינעגרעפ ַעַײנ טִימ ,ערעס
 הָעד ףיֹוא סעכָאר ןרהא ּוצ רעּביִא ךיִא הענ לָעּביטש ןָעטרעכיֹור
 טהעטש סֶע יװ ןּוא עטּברַאפעג ןַענַעז סעגָאלדָאּפ יד ּואװ ,עקליַאש
 רַעטסנַעפ יד ףיֹוא , ןֶעגיֹוצֲעּב ץַאמּוק עמיור טִימ לַעּבעמ עכַײװ
 ,גּוטש ןיִא ןעדּוי ַא ַײּב יװ טינרָאג םִעֹּמַע ,ןענױרַאג ענעלוט ןעגנַעה
 רהעז סָאד זיִא רימ .ץירּפ ַא ַײּב יװ רֶעדֶא הלג ַא ן'ַײּב יװ רָאנ
 ןּוא ןרעמיצ ענעש יד ףיֹוא ןעקוק געלפ ךיִא .ןְעלַעפעג ןַעועג
 ַא ןיִא ןַעּבָאה הנותה לָאמַא לָעֹװ ךיִא ןֶעװ זַא ,ץמולח גָעלַפ
 יַא טימ בוטש ַאוַא ןעכַאמ ךיֹוא ךַיז ךיִא לָעװ ,טדָאטש רָעסיורג



 .גרעכנעניפ להר

 ךיִא סָאװ ,גָעט עכִילטַע עטשרע יד זַא ,קנעדעג ךיִא .עקליַאש
 ךיִא .ט'פושּכ'רעפ יו עג ךיִא ןִיּב ,ןענרעל ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא ּבָאה
 .רַאג ענעלומ יד טימ ,בוטש רענעש רעד ןּופ טכַארטַעג רָאנ בָאה
 -הימ ךיז ךיִא געלפ ,ךיז גידנענרעל ןּוא ןעטרָאד גידנַעצַיז ..ןֶענִיד-
 ןּופ ןהעגקַעװַא ןעלעװ טינרָאג ךִיז טנעלפ רִימ .ןדענ ןיִא ײװ ןֶעל
 רעד טימ ןַעּבֶעל ְךיִא געלפ ,ןהֵעגקעװַא געלפ ךיִא זַא ןּוא ,ןעטרָאד
 עג ךַיז רַעטַײװ ,ןהעג ןִיהַא רעטַײװ ןעגרָאמ לָעװ ךיִא זַא ,גנּונפָאה
 ןּוא ןענרַעל ןּוא גיהּור ךיז ןֶעציז ,נוטש רַענַעש רֶעד ןיִא ןַענִיפ
 .טרעמשעג טִינ םעניײק ןּופ ,ןעּבַײרש

 ְךיִא סָאװ ,רַאפרַעד טלהיפעג שּוג ךָאנ ךימ ךיִא ּבָאה טרָאד
 םענייַאניא רַימ טִימ טנעלפ עכלַעװ ,עש'רבח ַא ךַיז ּוצ טַאהָעג ּבָאה
 ןֶענֶעז רימ .רֶעטכָאט ערֶעטְלע ס'ריבג םָעד ןֶעוועג זיִא םָאד .ןֶענרֶעל
 יז טַאהֲעג עדִייב ןעּנָאה רימ ןּוא ,ןֶערהָאי עֹנייֵא ןיִא עדִייּב ןֶעוֲעג
 לַײװ ,רָימ ןּופ רעכילקילג ןֶעווֲעג זיִא יז רָאנ ,ןעשִינעטנַעק עּבלעז
 יז טָאה ןעמ .רָעטָאפ ןעכַײר ַא ןוא ,רָעטָאפ ַא טַאהעג טָאה יז
 ןיִא רהיִא טגעלפ ןעמ ןוא גירעטיצ רהֲעז ןטלאהעג גוטש ןיִא
 ,ּבומש ןיִא ןוהמ טשינרָאג לָאמנַײק טנעלפ יז .ןָעּבֲעגכָאג ץילַא
 ןעש ןהָעג טגעלפ יז .טסנעיד ַא גידנעטש ןְעוועג זיִא ַײז ַײּב לַײװ
 ךָאװ ןעטימ ןיִא טנעלפ ןּוא עטסֶעּב סָאד ןּופ ןְעסֶע  ,ןּוהטֶעגנָא
 יװ יֹוזַא ,רעדַײלק עגידתּבש ןיִא ןּוהטַעננָא ,ןערעיצַאּפש ןהעגמּוא
 קרַאטש רֹהיֵא געלפ ךיִא .םִעקנָעינַאּפ יד ,רעטכעט ס'חלג םִעד
 ךיִא .סָערעדנַא ץנַאגַא ןָעועג זיִא ןַעּבַעל ןַײמ לַײװ ,ןַײז אנקמ
 ּבָאה ,ץכָאס ןיִא םקָא רעד יװ טנַאּפשעגנייַא ןַײז .גידנעטש  געלפ
 ןּוא ,םָארק ןיִא ןַעּבעג גנּוטכַא ,ּבּוטש ןיִא גנַירצלַא ןוהט טמרַאדָעג
 םוג ץמַאמ יד ךָאנ ךַימ טנעלפ ,ןִענָעבנג סֶעֹּמֶע טנעלפ יֹוג ַא זַא
 ּבָאה ְךיִא סָאװרַאפ ,גנוטכַא םִינ ביג ךיִא סָאװרַאפ ,ןֶנֲעגרהינָא

 יד טנעלפ ,טַײצ ןיוש .ךָעלדַיײמ יד טִימ םעקנַאילּוה יד ןענִיז ןיִא
 טזיּב ּוד !ןַעטַײקשירַאנ יד ּפָאק ןופ ןַעמרַאװסױֹורַא ,ןַענָאז עמַאמ
 ּוצ ךיז ּוטסכַײלג ,דיֹומ ַא רהָאי 11 ןיֹוש ,עקנינַײלק ןַײק טִינ ןיוש-
 !"ןעכַײלג ּוצ טָאװ טִינ ךַיז ּוטסָאה רהיִא ּוצ ?ס'נוהַא עקרעמ

 ןֶעווֲעג ןִיּב ךיִא ןּוא ,עמַאמ יד ןעּפָארטש ךַימ טנעלפ יֹוזַא
 ןַעּבָאה טִינ טַײצ ןַײק וליפא געל ךיא ,טמָארטשעג גנַידצלַא טימ
 גָאט עלַא ןַעקֶעוופיֹוא ךימ טנַעלפ עמַאמ יד .טּוג ןַעפָאלשּוצמיֹוא ךַיז
 -רעפ ןַײז ךָאנ רַימ ןַעגעלפ ןַעגיֹוא יד .הָירפרעד ןיִא רעגַײז םָעד
 ,ךיג רעד ןיִא ןּוהטנָא ןענעװטסעדנומ ךַיז געלפ ךיִא ןּוא ,טּבעלק:



 .ןערהָא=רעדניק יד

 .גָעלפ חשעמ תַעֹּב ןוא ,ףָאלש םעד ןַעּבַײרטרעפ ןַענעק לָאז ךיִא
 טפָאלש יז סָאװ ,עקרָעמ זיִא ךילקִילג יֹוזַא ָײװ ,ןעטכַארט ךַיז ְךיִא
 :מּוא יֹוזַא ךיִא ןִיּב סָאװרַאפ ןּוא ? רהיִא סָאד טמוק סָאװרַאפ .ךָאנ
 .גָעלפ ךיִא ןענַאװ זַיּב ,ןעטכַארט ץלַא ךיִא געלפ סָאד רָאנ ? ךַילקילנ
 ןעטְעגרעפ ךיִא געלפ ךָאנרַעד רעּכָא .ןֶעגיֹוא יד ןַעשַאװסיוא ךיז
 ערָעדנַא טִימ ןַעמּונרעפ ןַײז ןיוש טנעלפ ּפָאק ןַײמ לַײװ ,םָעד ןָא
 :קרַאטש טנעלפ רִימ .ןַענרַעל ןַײמ ןֶענֶעװ ןעקנַאדעג טַימ ,ןעקנַארעג
 ןץ'רוח'ּוצרַעּביִא טַײצ ןַײק טַאהַעג טִינ ּבָאה ךיִא סָאװ ,ןעסִירדרעפ
 ןוהט טוּומֲעג דימּת ּבָאה ךיִא .טנרֶעלֶעג ןַעּנָאה רָימ סָאװ ,סָאד
 ןַײז ְךיִא געלפ גָאט ןיִא העש ַײרד רָאנ .םָארק ןיִא ןּוא גוטש ןיִא
 :ַאמ ףיֹוא .רָערהעל ן'טימ ןַענרַעל ךַיז געלפ ךיִא ןַעװ ,ַײרפ ןּופרָעד
 רָאנ .טַײצ ןַײק ןעּבַײלּב טִינ רֶעּבָא רימ טנעלפ ןענָאיצקעל יד .ןֶעכ
 ,ּבוטש יד גידנערהעק .ןענִיז ןיִא ןַעּבָאה גידנעטש  ַײז גָעלפ ךיִא
 סָאד גידנַעּוהט ,להעמ טנופ ַא גִידנֶענָעװ ןּוא םעילפָאטרַאק גָידנַעליײש
 ןענָעלפ ןּוא ,ּפָאק ןיִא ןַעטַײּברַא ןעקנַאדעג ענַײמ ןענעלפ ,גנידצלַא
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 ּבָאה ךיִא סָאװ ,סָאד ןעטלַאהְעּב ןעגעִיל םִע ּואװ ,טרָא םָעד ןִעכּוז
 לָאז ךיִא ,ןענַאטשעגנָא טשינ קרַאטש זיִא רימ . טנרֶעלַעג ןעטּפַענ
 געלפ ךיִא ,ןַעּביול ךימ לָאז ןעמ ,טלָאװעג ּבָאה ךיִא ,ןֶענֶעק טינ
 .ָלֹג דימ טָאה רֶערהעל רָעד ןֶעװ ,דַײרפ רַאפ ךִיז רֶעסיֹוא ןֵערעװ
 !"טּוג רהעז, :לעכַימש ַא טִימ טגָאז

 :שטָאח ,ןַידנַײרפ ןַײמ ןּופ טנרַעלעג ךַיז רֶעסֶעַּכ ךסַא ּבָאה ךיִא
 טינ טָאה יז רָאנ .ּפָאק ןעטכעלש ןַײיק טינ טַאהַעג ךיֹוא טָאה יז
 ןענרעל טלָאװעג טִינ ךיֹוא טָאה יז ןּוא ,ךיִא יװ ןֹורּכז ַאזַא טַאהֲעג
 ;טסּואװוֲעג טינ טָאה יז זַא ,טרַאעג גַינַעװ טַאלג טָאה רהיִא .ךיִא ָײוו
 יז סָאװרַאפ ,ןרעזַיּב לַעטִיּבַא רהיִא ףיֹוא ךַיז טנעלפ רערהעל רָעד
 ףיֹוא ןֶעוַײװנָא גידנעטש רֹהיִא טגעלפ רֶע ןּוא ,טינ ךַיז טנרֶעל
 ןעטנַעּבעיד ן'פיוא ןַײז געלפ ךיִא .טּוג ךַיז ןרָעל ךיִא סָאװ ,רַימ
 ךיב ְךיִא .רהיִא ןּופ רֶעכֶעה העטש ךיִא סָאװ ,תחנ רַאּפ לָעמִיה
 ןעק יז סָאװ ,רַאּפרַעד ןֶעצרַאה ןעצנַאנ ןּופ רַאּצקנַאד ןַעווֲעג רהיִא
 ןוא ,ןעפלעהוצרעטנוא רהיִא דַײהרַעלטש ןהָעז גַעלפ ךיִא .טִינ
 לָאז רֶערהֲעל רעד זַא ,יֹוזַא ןודט סָאד ךיִא געלפ ןַעגעװטסַעדנּופ
 יִא ןּוהט טָעלג ַא רַאפרָעד ךִימ לָאז רֶע ,שרָעדנַא טינ -- ןֶערֶעה
 לַײװרעד רהיִא ןּוא ,עטּוג ַא ןִיּב ךיִא זַא ,ןַעגָאז ןּוא ּמָאק ן'רעּב
 ?סטוג ןַײמ ףיֹוא ךיז טזָאלרַעפ יז סָאװרַאפ ,ןַעפָארטשסױא לָעמִיּבַא
 .ןֶעטַײז ָעלַא ןּופ תחנ טַאהֲעג לַײװרַעד ךַיז ְךיִא ּבָאה יֹוזַא . טַײק



 .גרעכנענייפ להר

 .טּבַעלֶעגּבָא יֹוזַא ךיִא ּבָאה רַעמּוז ןֶעצנַאג םָעד
 רָאנ ,עכילטרָעצ ַא ןּוא עטּוג ַא רהעז ןְעוֶעג זיִא רעטּומ ןַײמ

 רעד רַאפ .ךימ טּפֹוהרַעד ,טֶעווֶעלַאּבעג טִינ זנוא יז טָאה ךָאד
 םרֲעדנּוועּב .ןעפָארטשַעּב גנערטש זנוא יז טגעלפ ךַאז רעטסנעלק
 ךיז טנעלפ סֶע םָאװ ,תֹובנג יד רַאפ רהיִא ןּופ ןעדַײל ךיִא געלמ
 ןֶעוֲעג ליטדעטש ןיִא זנּוא ַײּב ןענעז םיֹוג יד .םָארק ןיִא ןעכַאמ
 .ַא וליפא ,הרֹוחס ַא ןֶעווֲעג גנידצלַא זיִא ַײז .ַײּב . םיבננ עסיורג
 ,ןעגָאלש ץמַאמ יד ךִימ טנעלפ הבנג ָץדֶעי רַאפ ןּוא .ךיֹוא לֶענייּב
 רימ ַײּב ןַעּבָאה ּפָעלק סעמַאמ רעד .ןייֵא טִינ טַיה ְךיִא סָאװרַאפ
 .ענ ךיִא ּבָאה יֹוג ןֶעדֲעי ףיֹוא .םִיֹוג יד ּוצ האנש ַא ןַעפּורֶעגפיױֹורַא
 םינרָאג ךִיז ּבָאה ךיִא ..רֶעּביֹור ַא ףיֹוא ַיװ ,בנג ַא ףיֹוא יװ טקוק
 :געמ ץכילטנערָא ןֶענַעז םיֹוג יד ןעשִיװצ זַא ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג
 ןּוֿפ טסּואװעג טִינ טלָאמעד ךָאנ ּבָאה ךיִא . ןַאהרַאפ ךיֹוא ןַעש
 ,םִיֹוג יד ןעפרַאװנָא געלפ ְךיִא סָאװ ,םיאטח עלַא יד זַא ,דֹוס םִעד
 ,טסואוועג טִינ ךָאנ ּבָאה ךיִא .ןַעדּוי יד ףיֹוא ןָא דָארג יז ןעפרַאװ
 ןענעז ןעדּוי יד זַא ,טרהעקרעפ טקנוּפ סיֹוא טמוק םִיינ יד ַײּב זַא
 .רֶעקלעפ עכילטסירק יד ןּופ רָעגיוז:טּולּב יד ןּוא ,םיבנג יד רָאנ

 זיִא ,תֹובנג יד ןּופ טַאהָעג ּבָאה ךיִא סָאװ ,תֹורצ יד ץױחַא
 :ַאמשָעג ןִיּב ךיִא .טכעלש טינרָאג ןֶעװֲעג ןַעכַאז ַעגינייֵא ןיִא .רַימ
 ךיִא .גנידצלַא טימ ליטדעטש ןיִא ךעלדַיימ ַעלַא ןּופ רֶעכֲעה ןענ
 דניק םלַא ךָאנ .ןֶעמָעלַא ןּופ רֶענעש טעדִיײלקעג ןהעג וליִמא געל
 -יש רימ טנעלפ ץמהומ ןַײמ עכלעװ ,רעדַײלק ןעגָארט ךיִא געלפ
 ץנַאג ןַײלַא עמַאמ יד ךימ טגעלפ ךָאנרָעד ןּוא ,טדָאטש רהיִא ןופ ןעק
 ץלעפ ןּופ ןַעגנַערּב רַימ ןעמ טנעלפ רעדַײלק ענַײמ .ןעדַײלק ןעש
 ןּופ סָאװ ,ןעצטיס יד ןּופ .ענעש רהעז עקַאט ןּוא עטהענעגפיֹוא ןיוש
 יז טנעלפ ,דַײלקיַא ןֶעהיינ ץלעס ןיִא רַימ עמַאמ ןַײמ טגעלפ ַײז
 זַא ,ןהָעטשנָא טִינ טנעלפ רהיִא .ןעמיוקרעפ ןֶעגנַערּב טִינ םִיהַא
 םינ טנעלפ רֹהיִא .ךיִא יװ דַײלק ַאזַא ןעגָארט לָאז רֶעצִימע ךָאנ
 יטגנערּב יז ןֶעו םּורָאװ ,גנּוזַײל ןָא טִימרָעד טרֶעװ יז סָאװ ,ןערַא
 טינ טלָאװ ןַעמ ,טּפַאהּוצ דלַאּב םָע ןעמ טלָאװ ,ץיס ןעּבלעזמעד
 רָאנ .ענייֵא ןּופ רימ טימ ןּוהטֶעגנָא ןהָעג יּבַא ,דלַעג ףיֹוא טקוקעג
 ןענַאמשעג טִינ עמַאמ ןַײמ זיִא ,דֹובּכ םּוא ןְעגנַאנעג זיִא סֶע אוו
 .דלֲעג ןּופ ןֶעווֲעג רֶערעַײט רהיִא ַײּב זיִא דֹובּכ .דֹלֲעג ףיֹוא

 טנֲעלפ רַימ .ןהעטשרעפ טִינ ןעמַאמ ןַײמ טלָאמַעד געלפ ךיִא
 ,טרהעקרעפ ןֶעוֲעג רימ רַאפ םלָאװ דֹובּכ רהֲעמ זַא ,ןעטכַאד ךיז



 .ןערהַא-רעדניק יד

 ְךיִא .רערַײלק ץניא ןופ ףעלדַײט ךס ַא ךָאנ טימ גָארט ךיִא ןַעוו
 עלַא  ןעהַעג  רַימ ךיוד סָאװ ,ןעטלַאה סיורג טנָאקַעג ךיז טלָאװ
 ןיִא ןָעכאז ךסֵא טלָאמַעד ּכָאה ךיִא רָאנ .ןּודטָעגנָא ןעש ךעלדַײמ
 רַאפ ךיֹוא סָאד זיִא ָאזלַא ,ןֶענ ָאטשרעפ טִינ רֶעטקַארַאכ םָעמַאמ ןַײמ
 רָעד ןעגלָאפ ץלַא ןיִא ךיִא געלפ רַעטַײװ .שִינַעטַער ַא ןֶעווֲעג דימ
 ןוא יז יו גל יזַא ,יז יװ ֹױזַא ןײ ןעלֶעװ געלמ יא - ןעמַאמ
 טַײצ ןַײק ךיִא ּכָאה ןענװַאד גָאט ַעלַא . יז יװ םורפ יזַא טּפיֹוהרַעד
 ,גינַײװסױא ןענַאד טנַעלפ יז לַײװ ,עמַאמ יד יװ יֹוזַא ,טַאהעג שינ
 בָאה ךיִא רֶעּבָא . ךיֹוא טַייּברַא ילרָעלַא ןו ןודמ עקַאט ַײברַעד ןּוא
 :צּולּפ ךיז ןֶעצעוקֶעװַא ןּוא ,ןֶענװַאד טנעקעג טִינ גינַײװסוא  ךָאנ
 .טַײצ ןַיק טַאהָעג טִינ ךיִא בָאה ,רודס ן'טימ גנּול

 ,טָאג ּוצ ןַעּנַעגרַעּביִא ןעצנַאגניִא ךַיז ךיִא געלמ ;וּבש רַאמרָעד
 סָעמרַאװ ּוצ ןּוא ,הנוּכ סיורג טִימ ןֶענװַאד הָירפרעד ןיִא גָעלפ ךיִא
 ךַז ךיִא געלפ םָעמרַאװ ךָאנ ןּוא ןֶענינֶעגרעפ טימ ךיֹוא ןַעשטנֲעּב
 :תלהנ םָעד ךָאנרעד ,הרדפ יד רעהִירּפ : ןַעגָאז םּוצ ןעמהֶענ רע

 :ניװ רֶעדָא ,קרּפ רעמּוז ןּוא ,רסומ-טכש עלעקיטש ַא ךָאנרעד ,
 טָאג ןעגָאז ,החנמ ןֶענװַאד ךיִא געלפ רֶעטַײװ .ישפנ יכרּב עמ
 | .ךל ןתיו ףֹוס םוצ ןּוא םהכַא ןּופ

 ַא ףױא ןעטפערק ןַעּבֶעג רימ טנעלפ גָאט רעגידתּבש רֶעד
 !ןֶעועג רִימ ַײּב זיִא גָאמ רעגילַײה רעד רעַײט יװ ,ָא .ךָאװ עצנַאג
 ןעלהעפ רָימ טנעלפ סֶע סָאװ ,גנַידצלַא נו ךיִא געלמ םֹהיֵא ןיִא
 ןַײמ שימ ןערעיצַאפש ,ןְעסֶע םָעטוג ,ףָא לש ,הור -- ךָאװ ַעצנַאג ַא
 ןּומ נער ןַעּבָאה ךיִא געלפ טּפיוהרעד ןּוא ,עט'רבה רָעכַײר
 ךיִא . ןַעּבֶעל ץנַאג ןַײמ רִימ ַײּב ןֶעווֲעג זיִא ןענעַײל סָאד . ןֶענֶעַייל
 :בק ן'טִימ רסומ?טבש םָעד גָידנַענעַײל ,ךילקילג טלהִיפָעג ךַיז ּבָאה
 :ײל םּוצ ףיֹוא ןעכַאז ערָעסעּב ןַייק זַא ,טכַארטעג ּבָאה ךיִא . רשיה
 דימ טנעלפ הרדס יד טנַײה .ָאטינ טְלַעװ רעד ףיֹוא רָאג זיִא ןֶענע
 רָעזנּוא ןּופ ןֶגנּולהַעצרֶע ענעש ָץרהיִא טימ רָעַײמ יֹוזַא ןַײז ְךיֹוא
 ןֶעהיצנָא יֹוזַא ךימ טנֲעלפ רסומ-טנש רעד ןּוא ,ןֵעּבַעל ןַעגילָאמַא
 .םונהיג םָעד ןּופ ןֶעגנּולהַעצרֶע עכילקערש ענַײז טַימ

 ןופ ריהט רעד ףיֹוא זַא ,ןֶענעַײל ךיִא געלפ רפומ*טבש ןיִא
 רָאפ ןעמּוק סִע סָאװ ,ןַעכַאז עכילקערש יד ןיוש ןעמ טהָעז םונהיג
 ,םִימ יד ףיֹוא ןַעשנעמ ןעננַעה רָיהט רֶעד ףיֹוא לַײװ ,גַנייוֲעניִא
 ןֶענו עטצעל יד .רָאה יד ףיֹוא וליפא ְךיֹוא ןּוא ,דנֲעה יד ףיֹוא
 ַײז סָאװרַאפ ףָארטש עכילקערש ַאזַא ןעמוקעּב ןעּכָאה סָאװ ,ןעיורפ
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 .גרעבנעגיפ להר

 ךיִא געלפ ,םער ןעגעװ גידנענעַײל . רהָאה ַענֶעגייֵא : טימ ןָעהֲעג
 ?ַאמ .עכלֶעװ ,ןעשנעמ יד ןענעז סֶע ךילקילגמוא יֹוזַא יװ ,ןעטכַארמ
 ןעמונעג ךיז טָאה םונהיג ן'רַאפ קערש רַער ןּומ .ןַײרַא ןיהַא ןַעל
 .ףָארמש ץדָעי רַאפ טָאהֲעג ארֹומ גָאה ךיִא לַײװ ,טַײקמורמ ץנַאג ןַײמ
 ךיִא לָעװ ,ןַערֶעװ לֶעװ ךיִא רעטלֶע סָאװ זַא ,ןעטכַארט געל ךיִא
 ,ןַעּבָאה הנותח לָעװ ךיִא זַא טּפיֹוהרעד ןּוא ןֶערֶעװ רעמורפ ץילַא
 ןהָעז ךיִא לָעװ תווצמ עלַא .םּורמ ןַײז טלָאמער םִיוֲעג ךיִא לָעװ
 ,גָאט ןיִא לָאמ ַײרד ןענװַאד וצ טנעכַערעג ּבָאה ךיִא .ןֶעלִירע ּוצ
 ןהָעז ךיִא לַעװ ,ןענעק לעװ ךיִא טַײװ יװ .הכרּכ ַא ןהָא ןַעסֶע טינ
 :ענ ןיוש ךיִא לָעוו טלָאמַעה .גָאט ַא תוכרּב טרעדנוה ןַעכַאמ ּוצ
 ,ןֶעמחָענוצ ןעש תּבש םעד ךיִא לָעו רֶעטַײװ !טשטנעּבעג ןַײז סםִיװ
 ךיִא לָעװ ,ךַײר ןַײז לָעװ ךיִא זַא ; עּבלעזסָאד ךיֹוא בֹוט-םוי ןּוא
 ךיִא ,דַארַאּפ םיֹורג טימ ןעלהוש יד ןיִא - תֹורוּת-רפס ןַעּבעגנַײרַא
 ַײב זיִא הקדצ . ןַענַעק לֶעװ ךיִא טַײװ יװ ,טַײל עמירָא ןעפלעה לֶעו
 ןּופ הוצמ יד לַײװ ,הוצמ עטסעּצ יד ןּוא עטסרעַײט יד ןֶעווֲעג רימ
 ּנָאה ,הקדצ ןּופ הוצמ יד ןּוא .רעװש ןעמּוקנָא רימ טנעלפ ןענװַאד
 געלס ךיִא רֶעדייֵא . םּוג ןּוא גנירג יֹוזַא זיִא ,טכַארטענ ךַיז ךיִא
 ?ףַאה יא המחלמ ץצנַאג ַא ןַײז רַימ ַײּב טגעלפ ,ןענװַאד ןעמהָענ ךַיז
 יד -- עדה-רצי ן'טִימ בֹוט-רצי רעד ןעטַײרטש ןעגעלפ סֶע .ןַעצ

 ךעלכִיּב ןֶענעַיל ןופ קשח רעד ןּוא ןענװַאד ןּופ הוצמ
 ןעפָאלשַעגסיֹוא ןהעטשפיוא געלפ ךיִא עוו ,הירפרעד ןיִא תּבש

 וָאלג ץמוג ַא ןעקנירטסױוא ךַיז ךיִא געלפ ,ּפָאק ןעגיהור ַא טיֹמ
 .נעֹּמ רַעבָארג ַא טִימ ךָאנ ןּוא ךלָימ טימ בלַאה ,עמִיז ַא ,עירָאקוצ
 ױ רֶעדייֵא ,ןעטַײרנּוצ גנידצלַא רימ סָאד טנעלפ ץמַאמ יד .עק
 ךיִא .ןַײר ןּוא ליטש זיִא ּבומש ןיִא . להוש ןיִא ןהעגקַעװַא טנעלפ
 .ןהעַז טינ םִיוֲעג טציִא ךיִא לָעװ בנג ןַײק יֹוג ןַײק זַא ,רֶעכִיז ןִיֹּב
 ןעטּוג ַאזַא ךָאװ ןיִא לָאמ ןייֵא ּבעלרעד ךיִא ןֶעװ .טּוג יֹוזַא זיִא רַימ
 ,ןעפױלמּורַא :םֶהיִא טימ ןֶעגיטעזנָא ךיז לע ךיִא טלָאװ ,גָאט
 עג טנַש ַא ןַענעַײל רֶעֹדֶא ,דלַאװ רָעוואקיצשַאי ןיִא ןערעִיצַאּפש
 רימ טנעלפ ןִיציּבר יד עּכָאּב ןַײמ סָאװ ,ךָעלכִיּב יד ןופ עטכניש
 הלילה טינ ,קעטָאילּביּב ץצנַאג ַא טַאהַעג טָאה ַץּבָאּב ןַײמ . ןַעּבעג
 ןעגנּולהֲעצרע ,ןעגנּוּבַײרשַעּב ,ךעלכִיּב ַערַעַײט רָאנ ,ןַעגַאמָאר ןַײק
 .ןַעדוי ץטּוג ןּופ יֹוזַא ןּוא םיקידצ ןּופ ,םינּבר ןּופ

 ךיִא ןעריַערַעטניא קרַאטש ךימ ןַעגעלפ ךַעלכַיּב יד טָא
 :יייֵל םָעֹּפַע ןַענַעק ןייש לָאז ךיִא ,תנש םעד ןֶעּכֶעלרעד םיֹוק געלפ



 . ןערהָאשרעדניק יד

 ךיִא ןּוא ,ןעסֶעגרעפ טינ ךיֹוא טָאג ןָא ךָאד זומ ןַעמ רָאנ ,ןֶענֶע
 רעד רֶעֹּבֶא .החנמןּברק םָעד רַאפ ץלַא רַאפ רַעהִירפ ךִיז םהָענ
 ןֶענעז ךַעלכִיּב יד זַא ,רימ טגָאז רֶע .טִינ ךימ שזָאל ערה רצי
 רָאנ ךָאנ ףרַאד לָעדִיימ ןַײלק ַאזַא זַא טַאלג ןוא ,ןענװַאד ןּופ רֶעסֶעּב
 ,ןעמִיװ סָאד םָעו רַעװ ,רָימ רֶע טגָאז ,םָעד ץֹוהַא .ןָענַאד שי
 יװ:ַײס ךָאד זיִא עמַאמ יד -- ָאי יצ טְנֶעװַאדַעג טִינ ּבָאה ךיִא יצ
 ןּוא .ןעלַעװ לָעװ ךיִא סָאװ ,ןעגָאז ןענעק רהיִא לָעֹװ ךיִא .ָאטַינ
 ןוש הָעג ןּוא רּודס םעד קָעװַא- ךיִא געל ,גידנַעטכַארט יֹוזַא טָא
 ,רסומ-טבש םֶעד ךיִא העזרֲעד גנולצּולּפ רָאנ ,לעכִיּב סָאד ןעמהָענ
 זַא יװ ,םונהיג םָעד ןּופ םירּוסי ַערֶעשִיּב יד ןָא ךיז ְךיִא ןדָאמרָעד
 ןָא רימ טּנֹוה ץרַאה ןַײמ ןּוא ,םיעשר יד טרָאד טרָעטַאמ ןֶעמ
 רֶענַײּב ענַײמ רַעּבִא רַימ טהעג טָארּפ ַא ןּוא ןַעּפַאלק ּוצ קרַאמש
 טּונ יֹוזַא יװ ,רָימ טגָאז ןּוא בֹוט-רצי רעד טמּוק ָאד .קַערש רַאפ
 ןּוא ,גנידצלַא רַאפ טָאג ןְעּביֹול ןּוא ןענעַיד ,ןַענװַאד ּוצ זיִא סַע
 ןַײז הכֹח טלַעװ רֶענֲעי ףיֹוא ךיִא לָעװ רַאפרעד זַא ,רָימ טגָאז רֶע
 ןּופ דלִיּב ענעש סָאד רָאפ רַימ ךיז טלעטש םִע ןּוא .אּבה םלֹועל
 .רפס ַא םַעמַאמ רעד ןיִא טנֶעיילַעג סֶע ּבָאה ךיִא יו ,ןדע:ןג םָעד
 ?רָאג רעסיורג ַא :זיִא רֶע ןעש יֹוזַא יװ ,ןעקנַאדעג יד ןיִא הָעז ךיִא
 קידצ ַא טציז םיֹוּב ןֶעדֶעי רָעטנּוא .רעמיוב:טכורפ ערעַײמ טימ ןֶעט
 שיט ן'פיֹוא .שִיט םָענרָעדלִיג ַא ןַעּבענ להוטש םָענרָעדלִיג ַא היֹוא
 ערהיִא ןֶענרֶעל ןּוא ןעצִיז םיקידצ יד ןּוא ,הרֹוּת ַא ַא טלעקִיװצ טגעיל
 ןּוז יד ןוא ולּב זיִא ּפַעק ערֶעַײז רֶעּביִא לָעמִיה רעד ןּוא ,תֹודֹוס
 ץֵע רעד טהעטש ןעטרָאג םָער ןעטימ ןיִא . ןעמֶעלַא ףיֹוא טנַײש
 םעד טקעדרעפ רֶע זַא ,ןעגַײװצ לעיפ יֹוזַא טימ םיֹוּב רעטיֹורג ַא ,םייַחַה
 ןּופ ןעטָאש ןַײז טימ םוקידצ לֲא טצִישעּב ןּוא ןעטרָאג ןֶעצנַאג
 ךרּוד רָאנ ךרוד ךִיז ןעטכַײל ןעלהַארטש יד ןּוא ,ץִיה ס'ּוז רֶעד
 רעקַאמשַעג ַאוַא ךיז טנָארט םיֹוּב ןּופ .םיֹוּב םעד ןּופ רֶעטֶעלּב יד
 עקַאט ןעפרַאד רַאפרֲעד .םֶהיִא ןּופ טָאז טרֶעװ ןַעמ זַא ,היר
 .ןדעןג ןיִא ןַעסֶע טִינ םיקידצ יד

 גידנעהעטש ,ןעלעטשרָאפ גנַידצלַא רַימ סָאד ךַיז טגעלפ יֹוזַא טָא
 ןיֵא ןיִא גידנעטלַאה ,םירפס יד ןּופ רעמלַא ןֵעֹּבֲענ הָירפ תּבש
 -ןּברק םָעד דנַאה רֶערֶעדנַא רעד ןיִא ןּוא ,ַעטְכִישֲעג ַא םָעֹּפִע דנַאה
 םָאד ןעגעלקעװא ןעלַעװ רָאג ןיֹוׁש ,ךיז טכַאד ,געלפ ְךיִא .החנמ
 טנעלפ ,גנּולהֲעצרַע רֶעד ןּופ ןַעמָאנ ן'פיֹוא גידנעקּוק רָאנ ,לָעכִיּב
 ,לֶעטֶעלּב עטשרע סָאד ףיֹוא ןוחט קוק ַא לָאז ךיִא ,ןַעהַיְצ ךימ



 .גרעבנענייפ להר

 ךיִא געלפ דלַאּב רָאנ .ןָא ךיז טּכיֹוה סֶע סָאװ ןּופ ןּוא יֹוזַא יו
 :קָעװַא ןעטַײהַעג רַימ ַײּב טָאה סָאד .לעכיּב סָאד ףרָאװ ַא ןִעּבעג
 ןּוא החנמ-ןּברק םָעד ףיֹוא ןֶעפֶע ךיִא .ערה-רצי םָעד ןַעטיוטשַעג
 . ןעלהיפ טּוג טשרֶע ךַיז ךיִא געלפ טלָאמַעד . ןענוַאד ּוצ ןָא ּביוה
 -םיֹוא ךיִא גַעלּפ לארשי עמש ַײּב .הנוּכ טימ ןענװַאד געלפ ךיִא
 ,ךילָעמַאּפ רֶעטרֶעװ יד ןֶעגָאז ןּוא לָעמִיה םּוצ ןֶעגיֹוא יד ןֶעּביֹוה
 געלפ הרשע הנֹומש רעטַײװ .ןּודט טנעלפ עמַאמ יד יװ יֹוזַא קנופ
 זַא ,ךּורע:ןהלש ןיִא טנעַיילַעג לָאמַא ּבָאה ךיִא יװ יֹוזַא ןהעטש ךיִא
 יד רָאנ געלפ ךיִא .רַעזַײק ַא רַאפ יװ ךַײלג ןדעטש ףרַאד ןַעמ
 ּביול ךיִא זַא ,טָאג ןעזַײװ ּוצ ,ןַעצרַאה ן'פיֹוא ןַעגעלפיֹורַא דנַאה
 טינרָאג ןּופ ןיוׁש ךיִא ּכָאה טלָאמעד . ןֶעצרַאה ןַעצנַאג ןּופ םהיֵא
 בֹוט רצי רעד זַא ,טלהִיפַעג ּבָאה ךיִא .טָאנ ןּופ ץּוחַא טכַארטַעג
 טציִא ןּוא ,דנַײפ ןַײז ןעסיֹומשעגסֹורַא טָאה רֶע ,ןֶעווֲעג רכֹוג טָאה
 ?ױַאה ןיִא רַימ ַײּב טציז ןַײלַא רֶע .תיּבה:לעּכ רֶעד רָימ ַײּב רֶע זיִא
 ןּוא םורפ יֹוזַא יװ ,ןָעמּונ ּוצ ןעקנַאדעג ענַײמ ןָא טרער ןּוא  ןעצ
 געלפ טַײװ יֹזַא יװ ,ָא .ןענעַיד ּוצ טָאג ןּוא ,ןַײז .ּוצ ךִילרהֶע
 םעד ויּב טַײװ ,טַײװ ,ןעקנַאדעג ענַײמ טִימ ןהעגקֶעװַא טלָאמַעד ךיִא
 :עמש תֹולפת עֹלַא ואװ ,טרָאד ,ןַיילַא להוטש ס'טָאג ּוצ ,לָעמִיה
 טמהענ ךָאלמ רָעד .ןעמהָעננָא ַײז לָאז ןַעמ ,ךַיז ןֶעטעּב ןּוא ןֶעה
 ןּופ ּפָאק םעד ףוא ןיֹורק ַא ַײז ןופ טכַאמ ןּוא תֹולפּת ַעֹלַא יד
 עלַא יד ןעשִיװצ זַא ,ךיז טכַאד רימ ןּוא ,גינַעק ןעשילמִיה םָעד
 ךיֹוא טנַײש ,ןַעטנַעמַיד יװ ןעטנַײל עכלֶעװ ,ןיֹורק רעד ,ןפ תולפּת
 ?יימ גירהעי;ףֹלֶע ַא ןּופ הלפּת ַא ןופ טנַעמיד רעקנינַײלק א סיֹורַא
 טהֲערפ ןּוא ןַעגְינענרעפ טימ טקוק ןַײלַא גינעק רעד עכלעזו ףיוא , לעד
 קִילג ןעקיש ,םיכלמ ץלַא ןּופ ךלמ רֶעד ,רֶע טָעװ סִיװעג ,ָא .ךיז
 עניֹוזַא םהיֵא ןעקיש ןעשנעמ יד סָאװ ,רַאפרֶעד טלעװ רעד ףיֹוא
 . ןיֹורק ןַײז ּוצ ןעטנַעמִיד ערֶעַײט

 טלעװ עצנַאג יד ןַעּבעװשסוא ךיִא געלפ גידנַעטכַארט יֹוזַא טָא
 :היפ טּוג יֹוזַא טרָאד ךיז געלפ ךיִא . ןעמַאזוצ ןעלמִיה ? ַעלַא טִימ
 .ַאנ יד ףיֹוא ןהעגּכָארַא ןעלעװ טִינ רָאנ ךַיז טנעלפ רַימ זַא ,ןֶעל
 ,ןעפעישרעפ יֹוזַא טרָאד ךַיז געלפ ךיִא .טְלַעװ עגידנַיז עשיר
 אלס ךיז טנעלפ ןענװַאד סָאד יװ ,ןָעלהָיּפ טִינרָאג געלפ ךיִא
 םָעֹּפָע ףיז זָאל ךיִא יװ ,יֹזַא ןעלהיפ ךיז ךיִא געל ּוניֵלֲע ּוצ
 רָאנ .לָאהט ןַעמִירָא ,ןֶעיֹורג ַא ןיִא נרַאּב םענִירג ןעכיֹוה ַא ןּופ ּכָארַא
 ן'פיֹוא ןעפױלסיֹרַא געל ןּוא גָידֲעּבֶעל קִירּוצ ןערֶעװ ךיִא געלפ דלָאג



 . ןערהָאײרעדניק יד

 :ןרֶעדֶעי ןֶעגָאז ןּוא ,להּוש ןופ טהעג ןַעמ יֹוזַא יװ ,ןהָעז קינַאג
 םָעַײנ םָעֹד טִימ ןַעמַאמ יד ןהָעורֲעד ְךיִא געלפ דלַאּב .תבש טּוג
 .ּולַּב עסיורג טימ לָעכימ םענעדַײז םָעד טימ ,רַײלק םִענַעצִיס ןֶעיֹולּב
 ןעטסּולַעג ךַיז טנעלפ םִע זַא ,ןנַײש ֹוזַא טנעלפ עמַאמ יד ןּוא .ןָעמ
 | היִא ףיֹוא ןעקּוק ּוצ דנַאנַאכָאג

 ןַײז טלָאמעד ױ טנעלפ גנומיטש רעות ּבש לה ַא ןיִא
 רהיִא רעיא להַארטש-ןענּוז ַא ןעפָאלעגכרּוד ז א ןַעו טִינ ןַעװ ןּוא
 ךיז טגעלפ לעכַײמש רעטמירקרעפ ,רעשינהעּב ַא .םינּפ גיד'עונצ
 :גַאנַא ןַערָאװעג זיִא בּומש עצנַאג יד ןּוא מיל ַערְהיִא ףיֹוא ןֶעזַײװַעּב
 ןעגיכליה ַא טִימ טכַאלעג ןַעּבָאה לירֲעדּורּב ןַײמ טִימ ךיִא .ַערֶעד
 יד ןיִא ןַעמַאמ רָעֹד רַאפ טמִיטשעג ןּוא רֶעטְכֶעלַעג ןעשרעדנִיק
 רַאפ ןעקערשרעד יװ יֹזַא דלַאּב רֶענָא ךיז טנעלפ יז .ןָעגיֹוא
 - רַעצרַאװש ַא ןַעלַיהנייַא רעטַײװ םנֲעלפ טלַאטשַעג רהיִא ןּוא םָעֹּפֶע
 שיט ןַײּב טַאטס טימ ןֶעמֶעזעג ןיוש רִימ ןענעז עגר ןייֵא ןיִא . ןעמָאש
 .טַײקליטש ץטיוט ַא טשרֶעהעג רַעטַײװ טָאה בוטש ןיִא ןּוא

 רימ ןֶעּבָאה ןֶעגיֹוא יד ןיִא רהיִא רַאפ .ןַעווַעג גַידנַעטש זיִא יֹוזַא
 :לָעװ ,טנַײמ ל'רֲעדורּב סָאד .יז יװ יֹוזַא ,טסנרע ןַײז טפרַאדעג
 ךיז ףיֹוא ןֶעהִיצּפױרַא טנַעלפ ,רַעמיטש רעסיורג ַא ןֶעווֲעג זיִא רָעכ
 ּבוטש ןיִא ןְעווֲעג זיִא עמַאמ יד ןַעװ ,טַײקנַעטַאמש רַעדנַאנַא

 ,ןעמַאמ רֶעד ןופ זנּוא ּוצ ךַיז ןעמהָענֲעּב עגנערטש טָאד טָא
 -היִא ַײּב זיִא ,ַעּבעיל ץכילרעטּוט יד ןעצרַאה ןיִא ןעטלַאהעּ ם סָאד
 ='נֵא ןֶעווֲעג זיִא סָאד .טִיהֶעגּנָא ןּוא טנַעכערעגטױוא קרַאטש ןְעווֲעג
 ַא ןעגָאז הלילה . םָעטסיס:םגנּוהִיצרֶע עטלעמשעגטסעמ ענַעגייַא

 .מעלג ַא רֶעדָא שוק ַא ןופ ןיֹוש טדער רֶעװ ,דניק ַא שרָאװ ךילּנעיל
 יּוצ םָאד טָעװ שרֲעדנַא ,ארֹומ רָעד ןיִא ןעטלַאה ןעמ ףרַאד דנִיק ַא
 .טרֶעטִיצַעג עקַאמ רִימ ןעּבָאה תמֶא ן'טִימ ןוא . ןערֶעװ ןֶעזָאל
 יּוצ ןעשלַאה טמרַאדעג ןעמ טָאה ,ל'רֲעדּורּב ןַײמ טימ ךִימ ,ןַעדִייּב
 .םַייק ַא ףיֹוא יװ ,בוטש ןיִא ןֶעדנּוּכֲעג

 געל ןּוא קנַארק ןַעכַאמ ךיז טפָא גֶעלפ ךיִא זַא ,קנַעדַעג ךיִא
 ,קנַארק ןיּב ךיִא זַא ,ןהָעז לָאז עמַאמ יד ידּכ ,ןרעגנּוה געט רָאּפ ַא
 זיִא רֶע יצ ,ּפָאק םָעד ּפַאט ַא ןֶעּבעג רימ טָעװ ,ןהָעגּוצ יז טָעו
 ךי טנעלמ יז .ןרעטש ןיִא ןוהט שוק ַא רימ טָעװ ןּוא ,םַײה
 סָאװ ,דַײר עכַײװ ,ַעּבעיל טימ ןֶעגערפסיֹוא ןוא רַימ ןַעּבעג ןֶעצעז
 רָע ןּוא שּוק סעמַאמ רעד ןעלהיּפ געלפ ךיִא זַא ןּוא . רימ זיִא

 לו

 ןיִא גיטכַיל ןֶערֶעװ רימ טנַעלּפ ,ןרַעטש ןַײמ ףיֹוא דנַאה םָעמַאמ
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 .גרעכנענייפ לחר

 :גיױּפש וצ ןּוא ןַעצנַאמ ּוצ ןעטסּולעג ךיז טנעלפ רימ . ןֶעגיֹוא יד
 ןּוא רֶעַײפ ןיִא ןעמַאמ רֶעד ןענלָאפ ,גנידצלַא ןּוהט ,דִיירּפ רַאפ ןַעג
 לָאו ןּוא רימ ףיֹוא ןעקוק ךִילּבעיל יֹוזַא לָאז יז יּבַא ,רַעסַאװ ןיִא
 ,ָא .גָעט ַײרד ןיִא לָאמ ןייֵא שטָאה ,ןעשוק עניֹזַא ןעּבֶעג רימ
 !ןעװֲעג ךיִא טלָאװ ךילקִילג ֹוזַא יװ ,יֹוזַא .גידנעטש זיִא סֶע ןעו
 ךז טסּולעג רִימ רָאנ .קנַארק געט עכילטע ךָאנ ןַײז ךיז טליװ רַימ
 רעד ףיוא ץרַאה ןַײמ הָעװ רימ שוהט רעטַײװ ןּוא .,ןֶעסֶע קרַאטש
 ןערהָעײט ןּוא ,רימ ףוא טקוק ןּוא טצִיז יז ,הָעז ךיִא : ןעמַאמ
 ןהעג טעװ יז זַא ,רַימ טגָאז יז ןּוא , ןֶעגיֹוא יד ןיִא רהיִא ןֶעהעטש
 ךיִא .ארומ קיַאטש ךיִא ּבָאה רַאפרָעד רָאנ ,אפֹור םָעד ענָאה ןעפּור
 ףָאמ ךיִא זַא ,ןענעקרעד טַעװ רֶע סָאװ ,רַאפרָעד טינ ארֹומ ּבָאה
 ?רעד טִינ טֶעװ רֶע זַא ,רעכִיז ןעווֲעג ךיִא ןִיּב םעד ןיִא לַײװ ,קנַארק ךיז
 גידנעמש טנַעלפ רֶע סָאװ ,תואופר  ערֶעטיּכ יד רַאפ רָאנ ,ןענַעק
 .ןעבָעג

 יװ ,ןענערפ םֶהיֵא ץמַאמ יד טנעלפ ,ענָאה ןעמוק טגעלפ
 זיִא םִע ןִעװ ?ךילרהעפעג טינ הלילה ןיִא סֶע יצ ,רֶע טנַײמ יֹוזַא
 ןּוא ,רָאטקָאד םּוצ ץלעס ןַײק דלַאּב ְךיִא רהָאפ ,יז טגָאז ,סֶעֹּפִע
 .ןֶעגיֹוא יד ןּופ ןערהערט ןעפִינ ןֶעּניֹוהנָא רהיֵא ךַיז ןֶעגעלּפ דלַאּב
 :רִימ ּוצ ןעפיולוצ טנעלפ ןּוא ןעשִיװּבָא דנִיושעג רֶעּבָא יז טנַעלפ יז
 ?םיֹוא טנַײה ןּומ ןעמ ,תואופר יד ןעמהָענ טַײצ ןיֹוׁש .,דנִיק ןַײמ;
 חַע טָעװ ןֶעגרָאמ זַא ,טנָאזעג טָאה ַענָאה . לעשעלפ סָאד ןעמהָענ
 .םיוא עדייּב יז טסָעװ וד זַא ןּוא םניֹוזַא לָעשעלפ ַא ךָאנ ןַעּבֶעג
 .י"ידנוזעג ןַײז ןיוש ּוד טסֶעװ ,ןעמהָענ

 יב שַאלפ ייװצ : ןֶעגיֹוא יד ןיִא רעטסניפ לַײװרַעד טרֶעװ רִימ
 ןיב ךיִא ,ןֶעסֶע רָאג לַיװ ךיִא ?סָאװ ּוצ -- ןעמהָענסיֹוא שִינרֲעמ
 םינרָאג רימ לָאז ןעמ ןַא ,טגָאזװגנָא טָאה עץנָאה ןוא ,,גירעגנוה
 .ךָעלשעלפ ייװצ יד ןעמהָענסיֹוא טִינ לָעװ ךיִא ּואװ , ןֶעסֶע ןַעּבטנ
 --,טֲעּב ןיִא ןענעיל ,ןרעגנוה געט ַײװצ ךָאנ ,טּבַײלּב רימ ַײב ןּוא
 !ּפָאק ן'רְעּביִא טעלג ַא ןוא ןַעמַאמ רעד ןופ שוק ַא ּבעילּוצ ץילַא ןּוא

 'םעד טִימ רָאנ ,שוק ַא סעמַאמ רעד טסָאקעג רַימ טָאה רַעַײט
 טעלפ ךיִא ןענַאװ זַיּב ,םישדח ןַעּנַעלּכָא ךיִא געל ןופרֲעד קילג
 .לעִיּפש ץּבלַעז סָאד ןעכַאמ רעטַײװ

 ָּאה ךיִא .ףיֹהֲעד ףיֹוא ןַענָאה הטרח רֶעֹּבֶא ךיִא געלפ ךָאנרעד
 ןצנַאג ַא טסֶע ץמַאמ יד . טָאג ןַענֲעג גידניז טימרעד טלהִיּפעג ךיז
 ףימ רַאפ ןַערָאּפשּכָא ףרַאד יז ?זיִא סָאװ ,טינ שיילפ ןַייק ךָאװ
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 רַאנ ךיִא ןּוא ,ןמז ַא לּכּור 7 עצנַאג זיִא עכלעװ ,דומל:רכש ףיֹוא
 יֹזַא יװ רָאנ טכַארט יז ןּוא סיֹורַא רהיִא ַײּב ךיִא םהענ דנּוזֲעג םָעד .יז
 :ָעְג וליפא טָאה יז .רַעטנרַעלַעג ןּוא רֶעגילק ,רֶענָעש ךיימ ןעכַאמ
 , ןעלַײּב-היה ןִעטֶעּב יז טגעלפ רֶעּבירֲעד .ןעצנַאמ ןענעק לָאז ךיִא טלָאװ
 ,ליטרַעטש ןיִא זנּוא ַײּב עקרעצנַעט ַא ןּופ םש םִעד טַאהֲעג טָאה סָאװ
 טגעלפ רַאפרַעד ןּוא ,תונותח עלַא ףיֹוא ןעמהענטימ ךַימ לָאז יז
 ךיִא .טלהָאצַעג םעמַאמ רעד ףיֹוא ןעצנַאט ךיֹוא עלַײּב?היח ןיֹוׁש
 .לָעמיה ןעטעּבעיז ן'םיֹוא ןַײז טִימרָעד ,ךַיז טהעטשרעפ ,גָעלפ

 ?לעּב ַא ןֶעוֲעג ַעלייּב-היִח זיִא ןעצנַאמ טּוג רהיִא .ּבעִילוצ
 הנּותח ןַייק ףיֹוא ןעמ טָאה רהיִא ןדָא ..תֹונּותח עלַא ףיֹוא ַעט'תיּבה
 ,טכַאנ ץּבלַאה ןעמוק טגֶעמֶעג טָאה יז . ןעצנַאט ּוצ ןַעּביֹוהֲעגנָא טינ
 םעֹּפֶע טָאה רהיִא ןהֶא ץקַאט ןּוא .רהיִא ףיֹוא טרַאװעג ןָעמ טָאה
 טנעלפ ,ןעמּוקֲעג רָאנ זיִא יז זַא ןּוא .גירעורט ןהָעזֲעגסיֹוא הנּותח יד
 :עיּפש ּוצ ןֶעּבֹוהנָא ןֶעגעלפ רמז:ילּכ יד .רעכילהערפ ןֶערעװ ןֶעמֶעלַא
 :עג שוג ןיֹוׁש יז ןַעּגָאה יז לַײװ ,ןהָערֲע יז טגעלפ ןעמ יװ ,ןֶעל
 דלֲעג ןַעּביולק ןעּבֹױהנָא דלַאּב עקַאמ טנעלפ ץלַײב-היה ןּוא ,טנעק
 ליטרעטש ןיִא ונּוא ַײּב זיִא ץנעמ ףיֹוא חקמ רַעד .לייראק א ףיֹוא
 ףיֹוא ןֶעוֲעג ןַענַעז סֶע לַײװ ,ךַײלג ןַעוועג תונותה ַעלַא ףיֹוא םִינ
 טנעלפ רֶעשִיפ רֶעֹד ןישמש ןַעװ .רמז:ילּכ ַײלרעַײװצ תונותח ערעזנּוא
 טנעלפ ןעמ ןַא ןּוא ,ץנַאט ַא םָעקִיּפָאק 8 טסָאקעג טָאה ,ןַעלעיּפש
 .ץנַאט ַא לִירֲענהֲעצ ַא טסָאק טנעלפ ,רמז:ילּכ רעצלעפ ןעגנערּב

 ּוצ קילג סָאד ןַײז טרֶעשַעּב טנעלפ רֶעֹּבֶא ךעלדַײמ עלַא טִינ
 יד טַאהֲעג טינ ןֶעּבָאה סָאװ ,עניֹוזַא ןֶעווֲעג ןענַעז סֶע . ןעצנאמ
 . תּונמחר ַא ןֶעווֲעג רָאג זיִא ַײז ףיֹוא .ץנָעט ףיֹוא סָעקִיּפָאק ַעכִילטִע
 יד טִימ ןעהעמש יז יֹוזַא ַיװ ,גידנעקוק ןהעגּוצ טנעלפ ץרַאה סםָאד
 ןעמ זא רָאנ .ןעצנַאמ ערֶעדנַא יו ןעקּוק ןּוא ןעגיױא ַעגיטשרָאד
 םינ ץלַא ךָאנ ןעמ טנעלפ ,לַירענהעצ סָאד ןַעּבָאה ןיֹוש טנעלפ
 ץנַאג ןְעוועג זיִא ןעצנַאט ףיֹוא טַײצ לַײװ ,ןעצנַאט ץטימ רָעכִיז ןַײז
 רָאנ ןעצנַאט ךעלדַײמ יד ןַענעלפ תונותח יד ףיֹוא זנוא ַײּב - גינַעוו
 ןוא ערעשטעװ דלַאּב ןַעמ טסֶע הּפּוה רָעֹד ךָאנ . הּפּוה רעד רַאֿפ
 ןענָעלמ טַײצ רעצרוק רעד ןעגעװ . ןֶעלִיּבסנַאמ יד ןעצנַאט ךָאנרעד
 ןעּבַײלּב ןעגעלפ ךילנהעוװעג ןּוא טצנַאטַעג טינ ןַעּבַײלּב ךעלדיײמ לעיפ
 :עג ָאד ךיז טָאה ךט ַא .ערעטסָארּפ יד ,ערעפּואימ יד ,ערֶעמִירָא יד
 יז ןּוא ,לָיװ יז ןֶעמֶעוװ ,ץנַאט םּוצ טרהִיפ יז עב היה ןָא טדנֶעװ
 ערעסערג ןּוא רֶעדנּוזַעּב ןעצנַאט ןַעלָאז ַערֶענַעלק זַא ,גנוטכַא טִיג -
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 רָאנ טקּוק יז רָאנ . ןעדעירפּוצ ןַײז לָאז ןעמ ,טהָעז יז . רֶעדנּוזֲעּב
 רהיִא טָאה ערָעטסָארּפ יד רַאפ .ַעֶגידסּוהְי ןּוא ערָעכַײר יד ףיֹוא
 עטסכילקִילג יד ןָעוֲעג גידנעטש ןִיּב רֶעֹּבֶא ךיִא .טרַאָעג טִינ רָאג
 לַערַײמ ןַײלק ַא גידנֲענַעז טצנַאטעג ּבָאה ךיִא .עכילקילג יד ןָעשִיװצ
 ןיּב ךיִא ; ןַײלַא ןעלַײּב-היח טימ -- רהָעמ ךָאנ ןּוא ,עסיורג עלַא טִימ
 טימ ןעקיק רימ ףיֹוא ןעגעלפ עלַא .עמַאד רהיִא ןֶעווֲעג גידנעטש
 יד רַאמ גַידנַעהעגַײּברָאפ געלפ ןּוא ןהָעז סָאד גֶעלפ ךיִא .האנק
 ךיז ףיֹוא געלפ ךיִא .ענימ עצלָאטש ַא ןעכַאמ ךעלדַײמ ערֶעדנַא
 ןימ ַאזַא טַימ ןֶעמַעלַא ףיֹוא ןעקּוק ןּוא הואג לֶעִיּב ַא היצר
 !ןִיּב ךיִא רֶעװ ,טהָעז :טגָאז רֶענייֵא יװ יֹוזַא ,קּוק

 ַא ןעמַאמ ןַײמ טסָאקעג טָאה סנַײמ ןעגינעגרעפ םָאד טָא
 ?היה טימ ךיִא לַײװ ,הנותח רֶעדֲעי ףיֹוא 80 רָעֹדָא 40 םעקִיּפָאק
 .עלעמַײּב ןייֵא ןומ ןעלהָאצ ןענעלפ ןַעלַיב

 יו סָאװ ,ןֶעמּונֲעגנָא קרַאטש ןעווֲעג ךיֹוא זיִא ןַעלייּב?היח רַאפ
 לַײװ ,ךעלדַײמ עגיד'מוהי ערָעדנַא טימ ןּוא רימ טימ ןּוהט ּוצ טָאה
 דוד?םייח עטַאט רהיִא .טרָא טסָארּפ ַא ןּופ רָאנ ןֶעווֲעג יז זיִא לא
 טנעלפ םהיִא ַײּב זַא רָאנ ; הלנע-לעּב ַא יה רהֲעמ טשינ ןעוֲעג זי
 .ןעמָאװש טַימ ןעלרנַאה ןעמהענ טלָאמַעד רֶע טנֲעלפ ,דרָעֿפ ַא ר
 רֶע לַײװ ,ןַעלדנַאה טינ רֶע טנעלּפ םישדח ַײװצ ַיװ רהָעמ רֶעּבֶא
 ןעלדנַאה םָעד ךָאנ . םירחפמ ענַײז ּוצ דלֲעג טנֲעלרעד גידנעטש טָאה
 , ןעטרָאג ןטסיורג ןַײז ןופ ץַאלּפ לעקיטש ַא ןעפיוקרעפ רֶע טגעלפ
 םעד ןּופ .דרָעפ ַא ןעפיוק קירוצ רֶע טנַעלפ דֹלֲעג סָאד רַאפ ןּוא
 .הָא ןַאד טנעלפ יז .עליײּב-היח לָעסִובַא ןעגירק ךיֹוא טנֲעלפ דלֲעג
 ַא טימ דַײלק ןעש ַא ןעהענפיֹוא ךיז טנעלפ ןּוא ץלעס ןַײק ןֶער
 .ךָעלזעג עלָאמש ןּוא םִעקרָאק עכיוה ףיֹוא ךיש רָאּפ ַא טִימ ,לַעטנַאמ

 ַײרד ןּופ יצ ַײװצ ןּופ -- ךס ַא טַאהַעג דוד:םייח טָאה רֶעדנִיק
 עו רָאג זיִא רֶענייֵא .עליואו ןֶעווֲעג עלַא ןְענַעז ןהָיז ענַײז . רֶעּבַײװ
 דש ַא .ברַא ןַײז ּוצ בֹורק ןֶעוועג ןיֹוש זיִא סָאװ ,ןדמל רֶעטיורג ַא
 יא ןֶעמּוקָעגנָא זיִא רֶע : ןעסיורג ַא ןּוהמֲעג ךיֹוא םהיִא טימ רֶע טָאה
 טאהעג טָאה רעכלַעװ ,דינמ םָעד הנוי 'ר ּוצ םָעדיײַא'נַא רַאפ ץלעמ
 רלֲעג ןּוא םּוהָי .קַאלש ןעסיורג ַא ןּוא הדיחי תֹּב ַא רָעטכָאט ַא
 קרַאטש םָעד טימ ךיז טָאה דוד:םייה ןּוא ,ץלָאה יװ ןֶעווֶעג טרָאד זיִא
 נָאר ַא ןְעועג ךיֹוא זיִא עלַיײּב?היח ,רֶעטַײװ . ןַעטלַאהָעג סיֹורג
 : ןעמהָענרֲעּביִא רהיִא טִימ טנֶעמַעג ךִיז טָאה ןַעמ סָאװ ,רָעטכָאמ
 -םיֹוא ,ןעּבַײרש לָעסִיּב ַא טנעקַעג טָאה יז ,ץסואימ ןַײק טינ ןֶעווֲעג זיִא
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 ןעמ טָאה טנַײה .ןעגניז ןעצנַאט ,עקלעדיס ן'פיוא ןעכַאמ ,ןָעהיײנ
 זַא ,טנַימַעג ּוליפא טָאה ןַײלַא יז .ענּולק ַא רַאפ ןַעטלַאהַעג יז
 ,טכַאלענּבָא יז טָאה ןֶעמַעלַא ןּופ .ָאטשינ זיִא רהיִא ןּופ ערעגילק ןַײק
 יג יז טָאה ליטדעטש ןּופ תֹודֹוס עלַא ,טדֶערעּכ יז טָאה ןעמַעלַא
 ךיוא רָאנ ,ןעןמה ןּופ רהָעמ ךָאנ טַאהֲעג יז טָאה הואג ןּוא טסּואװ
 . ן'יכדרמ ןּופ רהָעמ -- תולד רַאפרַעד

 ;תיּב ןֶעּבעג ָעלֲעּביטש ןַײלק ַא ןיִא טניֹואוֲעג טָאה דוד:םייה
 ,ןָא-ןעּביוא ןעטכער ןיִא ץַאלּפ םִענענייֵא ןעסיֹורג ַא ףיֹוא ,שרדמה
 עקַאט זיִא סָאד ןּוא ,ליטדָעמש ןופ רטנעצ םָעד ןיִא ,טסיײה סָאד
 טרעהעג טָאה ץַאלּפ רָעד . הלודג ןּוא ןעגעמרַעפ ץנַאג רַעַײז ןעווֲעג
 ןהָעגרֲעּביִא טנעלפ ןּוא ןַערהָאי טִימ טַײצ ַא ןיוש עילִימַאפ רעַייז ּוצ
 . ןרָעדנַא םּוצ רֹוד ןייֵא ןּופ

 נָא ןיוש טָאה טָאװ ,רָעטשרֶע רעד ןַעווֲעג זיִא דוד םייה רָאנ
 טמיוקרעפ ןיוש טָאה רֶע .השורי רעגילַיײה ןַײז ןּופ ןערהִיר ןַעּכיֹוהַעג
 .רעטרֶע עטסנעש יד עקַאט ןוא ץַאלּפ ךעלקיטש ַײרד

 םהיִא רָאג ,ןערָעװ רֶענעלק לָאמ ָעלַא טגעלפ ןַעטרָאג ם'דוד:םייה
 .ןעטלַאהעג ךִיז טָאה טנַײז עלַעּביטש סָאד יּבַא ,טרַאָעג גִינעוו סָאד טָאה

 :םיֹוא סעטּוג ץנַאג ַא טַאהֲעג עלעּביטש םָאד טָאה גונַײװעניִא
 .גנונדרָא ןיִא ץלַא ןעטלַאה ּוצ ןהָעז טנעלפ ןעלייב-היח לַײװ ,ןהָע
 ךעלרעטסנעפ יד ףיֹוא ,טַײװ קנֲעּב יד ,םַײװ ןעוועג דימּת ןענַעז טנֲעװ יד
 טימ ,דנַאװעגטַעּב ךס ַא טִימ טעּנרעפ ןעש ןִעטַעּב יד ,ןַעגנַאהרָאפ
 טסַאפעגנייַא ,רָעדלִיּכ ןעגנעה דנַאװ רֶעד ףיֹוא ; ןעכִיצ עטהענָענמיֹוא
 ;רָאנַא ,הרומ ַא :טהענעגמיֹוא טָאה ץלַײּב-היח סָאװ ,ןַעמַאר ןיִא
 עג גידנעמש טרָאד זיִא רעטנִיװ .חנוה ַא ,גיצ ַא ,לָעגיֹוּפ ַא ,רֶעל
 ?הנרפ ןָעװעג ןעמרָאד זיִא גידנַעטש . להיק -- רָעמּוז ןּוא ,םִירַאװ ןַעוװ
 ,םירהוס ,תולנעדילעּב  ,םיּתּב-ילעּב :ןהעג ץלַא ןֶעגָעלּפ ןִיחַא ךַיל
 .עג ןעטרָאד ךיז ןַעּבָאה עלַא .ךַעלּבַײװ ,ךעלדַײמ ,םירּוחּב ,םידמלמ
 .רעד ,טכַאניַײּב טעּפש זִיּכ ןַעצַיז טרָאד טנעלפ ןָעמ .טּוג טלה
 .ץגמורַא ןּוא טדָערעגמורַא טרָאד טָאה ןַעמ . טכַאנ-וצ-תנש טּפיֹוה
 בעיל םָאד ץלייּביהיה טָאה טּפיוהרֶלּביִא .טְלָעװ ָץענַאג יד טכַאל
 2 עג עקַאט יז טָאה ןַעמ ןּוא ,טשִימענ ךַיז יז טָאה םּוטעמּוא . טַאהָעג
 .לעדַײמ ןעטָארעג ַא רַאפ ןעטלַאהעג יז טָאה ןַעמ לַײװ ,טרָעה

 ?טסערנופ ךיז טָאה ,ןַעווַעג זיִא עלַייּב-היח ןַעטָארַעג יֹוזַא יו
 .רענַײק זַא ,ןעגָאז טגַעלפ יז .טכַאמַעג טי ץלַא ןתח ןַײק .ןַעגֶעוו
 :רעפ ןֶעגָאז דַײהרַעליטש ןַענעלּפ טַײל שטָאה ,שינ רהיִא טלֶעפֶעג



 .גרעכנענייפ לחר

 טָאה ןַעמ ןּוא 96 רהָאיַא ןַעווֲעג טלַא ןיֹוש יז זיִא לַײװרַעד .טרהֲעק
 ןעגַאװ זַיּב : ליטדעטש ןיִא ןעדַײררעטנוא ןַעּביֹוהֲעגנָא קרַאטש ןיֹוׁש
 לָעקצַאה ןעגיד'לזמ-םילש םָעד שטָאה ןַעמהָענ יז לָאז ז ןעציז יז טָעװ
 עב טָאה סָאװ ,ןמלַא ןָעמִירָא ןעכילקילגמוא םָעד ,ןַעגנַאל םָעה
 .ליטדֲעטש ןיִא ונּוא ַײּב רֶעּנַײװ ייװצ ןיֹוׁש ןַעּבָארג

 עטפָא יד ןּופ רֶענייֵא ןְעווֲעג ְךיֹוא זיִא רַעגנַאל רעד לָעקצַאה
 ןּוהט לָאז רֶע ,טנָאזעג ןַעּבָאה ץלַא ןּוא ,,ן'דוד:םייח ַײּב רֶעּוזעּב
 :רַעד ןֶעוֶעה טלָאװעג טִינ וליפא טָאה דוד?םייח רָאנ ,ךודש םָעד
 ןַײז רַאפ טמָארּפ וצ רַאפ ךּודש םָעד ןעטלַאהַעג טָאה רע .ןּופ
 : טגערָאװעג עטַאלז עמּומ יד םהיֵא טָאה טסיזמוא .רעטכָאמ רענעטַארעג

 ןָאק ןַעמ .ךַאז עטרעשעּב ַא זיִא םִע !דוד:םייה ,קנעדעג --
 ,"ּוצ ןיהַא, ןַעפּורקֶעװַא ןעגרָאפהִירפ םָענעש ַא ןיִא ךָאנ ךַיד

 קעמש ַא גידנעהיצ ,טרעפשנַעעג דוד?םייה טָאה -- ,שָע --
 טכַאמָעג ךַיז טָאה ןּוא עקשוּפ רענרעצלִיה רֶעסיֹורג ןַײז ןּופ קַאּבַאמ
 העש ץטכעלש ַא ןענַאטשעגנָא זיִא גנולצולּפ רָאנ . גידנַעפִיװ טינ
 ַא דוד:םייח : ןֶערָאװעג טרעטיצרעפ זיִא לעטדעטש ַעצנַאג סָאד ןּוא
 .ןעּברָאטשעג ןוא ןַעלַאפַעגמּוא זיִא ,רָעטדנּוזַעג ַא רֶעשִירפ

 יװ ןּוא ,טגָאזַעג עלַא ןַעּבָאה -- "ןעגילק טִינ ךִיז רָאט שנעמ א;
 טימ טָאהעג הנותח עלַייב-היה טָאה ,םישלש טגידנעעג ךַיז ןעּבָאה סע
 . ןעלקצַא

 םלוע רעד ןּוא ,ןדנ רַאפ ןֶעּבעגֲעג רהוַא ןעמ טָאה עלַעביטש כָאה
 ח .רעהירפ יװ יֹוזַא .הנותח רעד ךָאנ ןֶעגנערּברעפ ןהעג ןיהַא טנעלמ

 נ :

 טנעלפ יז . ןַעטֲעַּב קרַאטש ןַעזָאל טִינ ךיֹוא ךַיז טנעלפ ןַײלַא עְלַיּב
0 

 . ןֶעגנַערּברעפ טרָא רעדנַאנַא ןיִא ןהעג טכַאנירער-ףיֹוא עלַא
 ,תֹונּותח יד ןֶענעװ בעיל רהעז ןְעווַעג-ַעְלייּב-היח זיִא רִימ

 :ָאה ,גידנַעגָאז תמא ן'טַימ . ןֶעמהָענ ךימ טגעלפ יז עכלַעװ ףיֹוא
 , ןעצנַאט ן'טִימ ט-וטַערעטניִא קרַאטש יֹוזַא םִינ תֹונותח יד ךַימ ןֶעּב
 ,עלערעִיּפ ס'ןועמש ןערעהרעד געלפ ךיִא זַא .קִיזומ רָעֹד טימ יװ
 ךַיז טגעלפ דָימ .תַחְנ רַאפ ןַערֶעװ ענושמ טינ רעִיש ְךיִא געל
 טכַאד ,טרעה ןֶעמ .טדָער ןּוא טגנַיז עלעדעיפ סָאד זַא ,ןעטכַאד
  ףהָעֹד ׁשֵע זַא ,ןעמ טלהיפ םַעֹּפִע רָאנ ,רַעטרֶעװ ןייק טינ ,ךיז

 יעה יװ ןַעגִינגרעפ רעסֶעּב ןַײק . תושעמ עגִיד'היַחמ ,ענעש טלהעצ
 ךיִא ןַיּב קילג ןַײמ ּוצ .ןֶעוֲעג טִינ דימ ַײּב זיִא ןַעלעיּפש ןַער
 ןַעווֲעג ןֶענֶעז ליטרעטש ןיִא זנּוא ַײּב .ץנדֲעשז טינ ןֶעווֲעג ןִירעד
 םימ ץעגַײש םינַאװיִא ,טלערעימ םָעֹד טימ רעשיפ רעד ןֹועמש



 . ןערהָאי:רערניק  יר

 טִימ עו ;נַאּפ ם'חלג םָער ןּוא עלעפַײפ םָעד ןּוא עינָאמרַאג רֶעד
 -צ ַא ןֶע דג ליסא ז זיִא חלג םָעד ַײּב לַאיַאר רֶעד .ץנַאיּפ רעד
 , קִיזּומ א ,ןעּבילקַעגרַעּביִא טִינ טָאה רֶטיֹוא ןַײמ רָאנ ,רענֲעכָארּב
 .ערעסָאװ הנאד ַא

 ךיִא ןֶעו ,טכַענירַעמוז עי לקילג ַענֲעי טּוג יֹוזַא קנעדַעג ךיִא
 םּוצ ןַערעהּוצ ךַיז ןוא סַאנ ן'פיֹוא ןַײװ:תועש ןהָעטשּבָא געלמ
 לַעמִיה רעד .ליטרעטש ץצנַאג סָאד טכַײלַעּב הנבל יד . ןַעלעַיּפש
 ,ןיוש ןַעפָאלש ַעלַא .ליטש ויִא ליטדַעטש ןיִא . ןַײר ,יֹולֹּב זיִא
 :ָאפ בוטש ןיִא זנוא ַײּב ןּוא םיֹוג ךָאנ ןַעצִיז עמשטערק ןיִא רָאנ
 ןיִא ,ךילהערפ זיִא הלנ ןַײּב רָאנ .עמַאמ ןַײמ ךָאנ ךיז טָער
 רעד ףיֹוא ןעלעיּפש טיקנַענַאפ יד  גיטכִיל זיִא םהיֵא ַײּב בומש
 יד .ןהָענקֲעװַא טינרָאג ךַיז טסולַעג סָע וַא ,ןעש יֹזַא ָץְנַאיּפ
 :רָאמ לַײװ ,ןַעפָאלש ןהָעג ןיֹוׁש לָאז ךיִא ,רָימ ףיֹוא טַײרש ץמַאמ
 ,רהיִא ַײּב ךַיז שָעּב ךיִא רָאנ ,ןַעקעװפיֹוא הירפ ךימ יז ףרַאד ןֶעג
 בָא טשִינ ךִיז ןָאק ךיִא .ןעצִיז לָעטִיּכַא ךָאנ ןֶעזָאל ךַימ לָאז יז
 ֹזַא ,טּוג יֹזַא רימ ןיִא סֶע .ןהעגקעװַא ןּוא טרָא ופ ןעסַײר
 .הנבל ענעש יד ףיֹוא קיק ןּוא ןעלעיּפש סָאד רֶעה ךיִא גיד'היַחמ
 ,ןעקוק ןּוא ןַעצַיז געלפ ךיִא 1 ןַײז טל חנבל יד ןעש יװ ,ָא
 געלּפ .הנבל רָעח ןיִא םינ 5 םונּבר השמ ןהָעז ְךיִא לָעװ רשֹפֲא
 ,םינּפ ַא רהיִא ןיִא ןהָעז יקַאט ךיִא גל ,ןעקוקּוצ טויג ךַיז ךיִא
 ָאד ןוא ,ןַערָעװ טשינ טמא טימ םינּפ טָאד טנַעלפ ָאד רָאנ
 .ןָצזַײװַעּב ךיז רֶעדעַיװ טַע שגעלפ

 ףיֹוא גידנעקוק , ןעמכַא ןטרעפ לעיפ יֹזַא ףיוא ךִיז געלפ ךיִא
 ךיִא זַא ,ץנַאיּפ יד ג;דנַערעה ןּוא םינפ ןעגילַײה ןץ'טימ הנבל רעד
 רעדעילג עלַא ענַײמ .ךִיז ןִיפָעג ךיִא ּואװ  ,ןְעסַעגרֶעפ געל
 ּוצ טדִימשַענוצ ןעצִיז גל ךיִא ןּוא טרעװילנרַעפ ןֶערָעװ ןַעגעלּפ
 ַא ןיִא ךיֹוא ךָאנ טנעלפ לָאמַא .ןַײטש ַא יװ יֹזַא ,קנַאּב רֶעד
 םָאד ןיא עלעפַײפ ַא ףיֹוא ץעגַייש ַא ןעלעיּפשּוצ ךַיז טכַאנ?הנבל
 םימ . גּונעת ןּוא טַײקסִיז טימ ץרַאה ץנַאג ןַײמ ןעקנִירטנָא טגעלפ
 ,הנבל רָעֹד ןו םינּפ ם'וצ ןעהילפקַעװַא ךיִא געלּפ עלַעדעַיל םָעד
 .ןִיהַא ןַעטִיילגעּב ךימ ןענעלפ ַענַאיּפ רעד ןּופ ןעגנַאלק יד ןּוא
 ,ּבוטש ןיִא ןַײרַא טִינ דלַאװֲעג טימ ךימ טמהָעַנ עמַאמ יד ןָע
 יר רָאנ .ןעסיוהד ןיִא ןֶערָאװֲעג ןַעּפָאלשטנַא אמּתסמ ךיִא טלָאװ
 ךֹּוא קוק ,בוטש ןיִא םיק ךיִא זַא ןּוא ,קָעװַא ךימ  טרהיפ ,עמַאמ
 .טכַאנ רענעש -ַעשִיטַעָאּפ רעד ףיֹוא רעטסנַעפ ן'כרוד גנַאל ךָאנ
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 .גרעבנענייפ להר

 זַא ,קרַאטש יֹזַא ךימ טהִיצ טַײקנַעש רהיֵא טימ טכַאנ יד

 ,להּוש רָעטלַאק רֶעד רַאפ קערש ןַײמ ּוליפא ןַאד םָעגרֲעפ ךיִא

 לופ גידנעטש טכַאנַײּכ זיִא סָאװ ןּוא ,זנּוא ןּופ טַײװ טינ זיִא סָאװ

 | . םירש טימ

 ?רָעטש ןיִא רֶענַיק . עטלַאנַא רהֵעַז ןְעועג זיִא להּוש רעזנּוא

 גינַעוֲעניִא .טיֹוּבֲעג יז טָאה ןַעמ ןֶעװ ,טקנעדעג טינ טָאה ליט

 ןּוא גידכַעלַײק ןֶעוועג וזיִא טיפס רעד :ןעש רהַעַז ןְעוועג יז ןיִא

 ייורג טצינשַעגסיֹוא ןָענַאטשַעג ןַענֶעז שדֹוק-ןֹורָא םיַײּב . ךיֹוה רהעז

 רָאנ טנעװַאדַעג להּוש רָעד ןיִא טָאה ןָעמ . ןָעֹלגיֹופ ץצרַאװש ,עס

 ןֶעֹוֶעג להּוש יד זיִא רֹדֶאי ץנַאג ַא . רּוּּכםּי ןּוא הנשה:שאר

 טגַעלפ ,רָעּבִירעד ; ןָעמהָענּוצ ןעמ טגעלפ תֹורוה:ירפס יד .טסּוּפ

 ןעמ .הטילש ַא טַאהֲעג טרָאד עטונ:טינ יד ןַעּבָאה ,ןַעגָאז ןַעמי

 .להּוש רָעד ןיִא ייז ןעצנַאט טכענ עצנַאג ןַא , ןֶעלהעצרעד טגעלמ

 ייוא יד טּפָאטשרַעפ טָאה ,טכַאנַײּב ןַעגנַאגעגַײּברַאפ זיִא םָע רָע

 .לארשי עמש  :דַיײהרַעליטש טעשטּפעשעג טָאה ןּוא ןרֶע

 .ןֶעמּוקְעגסיֹוא רֶענייֵא רָאנ זיִא םידש טרָאד ןהָעז ּוצ רַעּבָא

 ,תֹוהילס עטשרֶע ּוצ לָאמנייֵא . עמ'שמש יד ,עקמוילב ןעוועג זיִא סָאד

 רָעד ןיִא רֶעַײּפ ןַעדנִיצנָא ןעגנַאנעג יז זיִא ,טכַאנַײּב ייווצ רֶעגַײז ַא

 ןיפ יװ ,ד טהָעז לָאמַא טימ .לחוש רעשהָענַײװ רַעשרעדַײנש

 טָאה סֶע ןּוא ,ריהט יד טנֲעפֶעֶעג ךיז טָאה להּוש רָעטלַאק רֶעֹד

 .טכיל ןּופ ןּוא ןַעּפמָאל ןּופ טַײקגיטכִיל טימ םי ַא ןִעוִיוװֲעג ךיז

 טימ םָעניַאניֵא רַעּנַײװ -- ןעשנעמ ךס ַא ןֶעווֲעג טרָאד ןענעז סֶע

 "עג טָאה ןעמ . ןעגנּוזַעג ןּוא טצנַאטַעג ןַעבָאה ַעלַא - ןעליבסנַאמ

 ןעּביֹוהֲעגנָא טָאה ן'נקמיילּב זַא ,ןָעדלַאװג עניעגושמ עניױזַא טרעה

 רָאג ךַיז יז טָאה קָערש םיֹורג ןּופ .ּפָאק ןיִא רָאה יד ןַעכַעמש

 טָאה דלַאּב רָאנ . ןַעליטשנייַא יז ןָאק ןַעמ סָאװ טימ ,ןְעמֶעגרֶעמ

 רָעװ יד ! לארשי עמש :ןַעַירשעגסיֹוא טָאה ןּוא טנהָאמרָעד ךיז יז

 :יטש לָעסיּבַא ןֶערָאװעג יקַאט זיִא סֶע ןּוא ,ןַעפלָאהֲעג ןַעּבָאה רעמ

 .טעקַעמעג טָאה געיצ ַא יֹוזַא יװ ,טרעהַעג רָאנ טָאה ןָעמ .רָעֹל

 *טִינ יד ןָעּבירטרַעפ ןיֹוש טָאה יז זַא ,טנַײמַעג טָאה עקמוילג

 "קערש ַא ךָאנ טשרֵע - טקּוקָעגמּוא לַײװרעד ךִיז יז טָאה ,עמּוג

 ַא ןֶענַאטשֶעג ןיִא ריהט ןיִא :ןהָעורֲעד יז טָאה דֹלֶיֹּב ס'רעכיל

 םַײװ ןְעוֶעג זיִא גנוצ יד .גנוצ רַעטקַעטשַעגסיױאנַא טימ שנֲעמ

 .ףיֹוה-להוש ןַעצנַאג םָעד ןַעמונרעפ טָאה יז ןַא ,גנַאל יֹוזַא ןּוא

 טִינ יװ ,ןעַײרש ןעּיֹוהֲעגנָא עקמוילב טָאה ,סָאד גידנעהעזרעד
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 . ןערהָאיײשרעדניק יד

 | !טָעװֲעטַאר !לארשי עמש :לֹוק רהיִא טימ
 .טינ גנוצ רעד טִימ שנֲעמ רעד זיִא ,ןַעגנַאגעגּוצ רָאנ זיִא רֶע יו .ךלַאּב יקַאט ןּוא ,ן'עקמוילּב ןַײז טגיהּורְעּב דלַאּב טָאה רֶע . תוחילס וצ ןַעקַעװ ןעקעטש ן'טימ ןַעגנַאנעגמּוא זיִא רעכלעװ ,שמש רעד -עקשָאמ ןַאמ -היִא .ןעמוקֲעגנָא ךלַאּב זיִא תֹולֹוק ערהיִא ףיֹוא == |
 .ןעצַײר גידנעטש ךִיז ןעגעלפ ךַעלגנּוי ַעלַא ןעכלעװ טימ ,שמש רעד עקשָאמ ןֶעמָאלשַעּב טָאה ,"הטילש ַא ץטוגטינ יד ןַעּנָאה רַעבַײװ יד ּוצ זַא ,םינּפ ַא .ןַערָאװַעג

 יג ליטרעטש ץצנַאג סָאד זיִא הָירפרעד ןיִא ןָעגרָאמ ףיֹוא
 :עב םָעֹּפִע ןעמ טָעװ רשֹּפָא .טהּוש ץטלַאק יד ןֶעקּוקעּב ןעגנַאג
 טָאה ןַעמ רֶעֹּבֶא ,עטכִישַעג רֶעגִיטכַענ רעד ןופ םינמיס ןעקרעמ
 -רעד ןופ ריהט דעד ןַעּבֶעג ,זיֹוהרָאפ ןיִא רָאנ .ןְענּופְעג טשִינרָאג
 -םעד ןהָעזֲעג טָאה עקמוילּב ואװ ,טרָא םָעֹד ףיֹוא טקנוּפ ,להּוש
 .םידמלמ םעד ערָא ןֶענֶעלעג ןיִא ,גנוצ -עגנַאל רעד טימ ןעשנַעמ
 טרָאד טָאה יז עכלעװ . ךֶעלֲעגעַיצ ענַײלק עכִילטע טִימ געיצ עטַײװ
 ןליפא ןָעּבָאה טָאװ ,םימכח עניֹוזַא לימדעטש ןיִא טלָאמַעד זנּוא ַײּב -ןעוֲעג ןֶענעז סֶע .טכַארּבעג טלעװ רעד ףיֹוא טכַאנ רֶענֲעי ןיִא
 ;ַײװ ן'טימ געַיצ יד ןהָעוֲעג יקַאט טָאה עקמוילג דַא ,טרֶעלקרִע
 רַאמרַעד טלָאװעג ַײז טָאה ןַעמ רָאנ .טינרָאג רֶעטַײװ ,קֶע ןִעפ
 .ּוא געיצ יד ןהָעוֲעג רָאנ טָאה יז ,טסַײה סָאװ : ןַענייטשרעּפ
 ;געיצ ס'דמלמ םעד ערֶא עקמוילּב טִינ ןֶעד ןעק ? טִינרָאג רַעשַײװ
 ?;טִינ ױ ןעק רֶעװ

 .ענ ץלַא ןעּבָאה געיצ םידמלמ םעד ַערֶא ,ןתמא ןיִא ןוא
 -ןעמ .ליטדַעטש ןיִא געוצ עטסנעש יד ןעועג זיִא סָאד .טנעק
 :ףיֹוא טִינ ךַיז טרהיפ יז ןַא ,רהיֵא ףיֹוא ןעגָאלק רָאנ ךיז .טגעלפ
 .ןּוא ןעפיֹוה עלַא ןיִא ,רֶענטרֶעג עלַא ןיִא םּורַא טפיול יז . ןעש
 .רַעּפ יז טרעװ .עלַײװ ַעלַא . ןַעגִיטכַענ ִינ םִיהַא וליפא טמוק
 :ןערָעװ ןַעלַאמרעפ טינ שָעװ יז זַא ,טסַײװ יו .רהיֵא רַאפ טִינ .ךיז טגרָאז ץש'תיּבה:לעּב רהיִא רָאנ ,טרָא רַעדנַאנַא ןיִא ןעלַאמ
 טעװ ,ןעקלַעמ יז ףרַאד ןַעמ סָאװ ,טַײצ יד ןעמוק שָעװ םִע ןֶעוו
 -ףקט'תיבה-לעּב רהיֵא וּזִא געיצ רעד ךרוד זַא ,טכַאד רָיֹמ . ןעמּוק יז
 רעד ןּופ ןעדער דימה טנעלפ ןעמ לַײװ ,ןַעּביֹוהרעד ןְערָאװעג ךיֹוא
 ?םיֹוא טָאה געִיצ ס'עטנעי זַא ,ןעַײרש ןַעמ טנעלפ ָאד .געיצ
 .ןעמוק ןעמ טנַעלפ ָאד ןּוא ,ןעטרָאג ןיִא טיורק סָאד ןְעסֶענַעג
 .,עליאּפ ַא ןעקנורטעגסיוא טָאה .געיצ ם'ַעטְנֶעי זַא ,תונעמ טִימ
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 .גרעבנענייפ להר

 ןעמַאמ ַא ַײב טהָעג .המהּב ַא רַאפ טַירנעגנָא טָאה ןַעמ סָאװו
 טפיול יז, :ץמַאמ יד טגָאז ,ךַיז טמָאזרעּפ ןּוא רָעטכָאט ַא קָעװַא:
 - ייװצ ּואװ ,טרָאװ ןייֵא טימ/ ."געיצ ס'ַעטנֶעי יװ יֹוזַא םּורַא
 וַא ,ךיז טהעטשרַעפ סֶע .עטירד יד ןֶעוֲעג געִיצ ס'עטנֶעי זיִאי

 ךָאנ געיצ יד זיִא ,להּוש ןיִא ןעקמוילּב טימ השעמ רעד ךָאנ
 . ןֶערָאװֲעג טסּואוװֲעּב רהֲעמ

 סָאװ ,טכַאנ רֶענֶעי ןּופ טקנערקעגוצ לָסיבַא טָאה עקמוילּב
 רעד רַאפ דַהֹּפ רָעד ןּוא ,להוש ןיִא טְלֶעגעַיצעג ךַיז טָאה געיצ יד
 טָאה רענַײק .ןערָאװעג רעסערג ךָאנ ןָא טלָאמָעד ןּופ ןיִא לתוש
 ןעמ . גידלוש ןֶעועג געִיצ יד ויִא ָאד זַא ,ןעּביֹולג טלָאװעג טִינ
 טנעלפ - גנוצ רֶעגנַאל רעד טִימ ןעשנעמ םָעד ןיִא טּביֹולגֲעג טָאה
 רעד ַײּברָאפ ןהעג ןרעטיצ ןעמ טנעלפ ,טכַאנ רעד ףיֹוא ןַעמּוק
 עג ןָעּנָאה רימ .טיֹוט ןִיּב ןעקערש ןעמ טגעלפ רעדנַיק . להוש
 .ןעקָארשעג רהָעמ ךָאנ ךיז רִיֹמ ןַעּנָאה ,להּוש רעד ןֶעּבֶענ טניואוו
 ּוצ ךיִא געלפ טכענ ץגידרעמוז ,עגיטכיל ,ענעש יד ןיִא רָאנ
 ןָא ןעסֶעורַעפ ןַעצנַאגניִא ךַיז ךַעלֶעדעַיל יד ןּוא קִיוומ רעד ּבעִילי
 .רֶעכּוזֲעּב עכילקערש ערהיִא טימ להוש רָעטלַאק רעד

 ַײז גניז ְךיִא ןַא .טציִא ךָאנ ךיִא קנעדעג ךעלעדעיל ענֶעי
 ,םַײה רָעגִילָאמַא ןַײמ ןיִא טַײװ רֶעּבִירַא ךִימ ַײז ןֶעגָארט ,לָאמַא
 ןעקנַאדעג יד ןיִא ךיִא הָעז רַעטַײװ ןּוא . קִינַאג ן'פיֹוא זנּוא ּוצ
 ןעש סָאד ךיִא רֶעה רֶעטַײװ ,םינּפ ןַעגְילַײה ן'טַימ הנבל ענעש יד
 םָעד ןּופ לַאיָאר ןְעגִירעזַײה םָעד ןּוא םיצקש יד ןּופ עלעמַײמ
 ךיִא !ןַעטרָאד ךַימ ךיִא להיפ ךילקילג יװ ,ָא .סָעקנַענַאּפ םיחלנ
 .ןעפָאלש ןהָעג ךימ טמור יז יװ ,לֹוק ס'עמַאמ ןַײמ וליפא רֶעה
 ךיִא םהָענ ּואװ ,ןַערהָאי עשרעדניק ענַײמ ןופ ןעטּונַימ עכילקילג
 ! ךייַא;

 ,ןהָעוֲעג ךיִא ּבָאה ,ןעקיקמורַא ןְעּביֹוהעגנָא ךַיז ּבָאה ְךיִא
 טלעװק רענַײק :ךיִא יװ יֹוזַא טִינ ןֶענַעז ךעלדַײמ ערֶעדנַא יד זַא
 םינופ לַאיָאר םָעד ןופ ,עלעפַײּפ םָעד ןּופ ,הנבל רעד ןּופ טִינרָאג
 , ןץהּכלמ ןַידנַײרפ ןַײמ ןֶעזִיװעגנָא לָאמנייַא ּכָאה ךיִא . םַעקנענַאּפ ם'חלנ
 לָעמַיה רָעד .דלַאװ רַעֹװָאקַיצשַאי ןיִא טהעגרַעפ ןּוז יד ןעש יװ
 סֶע .רָעמיֹוּב יד רעשנַיה ּבָארַא ךַיז טזָאל ןּוז יד ןּוא טיֹור טרעװ
 בָאה ְךיִא .דלַאװ ןיִא רֶעַײּפ םַאלפ ַא טנַערּב סֶע זַא ,ךיז טכַאד:
 ןָאק ךיִא תַעֹּב ,טינ סָאד טקרֶעמֶעּב רֶענַיק סָאװ ,טרעדנּואװעג ךַיז
 ,טנֲערפעג יז ּבָאה ךיִא .דלִיֹּב םָעד ןופ ןעסַײרּכָא טינ ןִעגיֹוא ידי
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 . ןערהָאישרעדניק יד

 .דלַאװ ןיִא רַעטנּוא טהַעג יז זַא ,ןוז יד רהֹיֵא טלעפעג יֹוזַא ַײװ
 זַא ,ךָאנרַעד רָאנ ,ןענַאטשרעּפ טִינרָאג ךִימ הּכלמ טָאה רעהְירפ
 סָאד ּבָאה ךיִא טַײװ יװ ,ןהעטשרעפ ּוצ ןֶעּבַעגֶעג רהיִא ּכָאה ךיִא
 יז טָאד טלָאמַעד טשרֶע ,להופ ךיִא סָאװ ,ןַעקירדסֹוא טנָאקע
 ךָאנ זַא ,טגָאזעג רַימ טָאה יז ןּוא טכַאלוצ קרַאטש רָימ ןּופ ךִיז
 סָאד טעװ יז לַײװ ,טגָאזעג רהיִא רָאנ סָאד ּבָאה ךיִא סָאװ ,שול
 -ןעמ טלָאװ ,רַערעדנַאנַא רַאפ סָאד גָאז ךיִא ןֶעו .דֹוסּב ןעטלַאה
 ךיִא רַאנ ַא רַאפ סָאװ ,טלהַעצרַעד טלָאװ ןַעמ ,טכַאלַעג רַימ ןּופ
 | .ןִיּב

 רַאנ ַא רַאפ סָאװ - ,ד טגָאז - ,ןַײלַא ךַיז ןְעכַערעּב --
 יזַא ,ןוז ַא ןַײז יצ ףרַאד סֶע יװ יֹזַא ,ןוז ַא ?טַײקנעש ;ד רהיֵא ןיִא זיִא סָאװ ןיא ?ןיז רעד ףיֹוא ןעקוק וצ ָאד זיִא טָאװ .טוִיּב ּוד

 .ּוק לעיפ יצ טינרָאג רָאט ןעמ ןּוא .ןַעפַאשֶעּב יז טָאה טָאג
 ןָאק ןעמ + ןעקּוק טִינ םהיִא ףיֹוא ןָערָאט ,ןעשנעמ עגידנַיז ,רימ ןּוא ,םינּפ םּונּבר השמ ָאד זיִא ןעטרָאד לַײװ ,ןּוז רעד ףיֹוא ןעק
 . גידנעקוק ןערֶעװ דנילּב ךָאנ

 עג קורדנייַא ןעקרַאטש ַא רַימ ףיֹוא ןַעּכָאה רֶעטרֶעװ ערהיא
 ,טנערפעג ךיֹוא ן'הּכלמ ןיֹוש ךיִא ּבָאה טנייֵא רַאפ !טלעװ רֶעצנַאג - הער ןּופ רעשִירַאנ רָאג ךיִא ןיּכ םִעּפִע . ןֶעגיֹוא יד ןיִא ןַײלק ףהָוח ןערָאװַעג ךיז ַײב סָעּפִע ךיִא ןִיּב רהיִא ןַעגָעקטנִע , טכַאמ
 רימ טָאה ןּוא טכַארטַעּב לֶעטִיּבַא ךִימ טָאה יו ?ךעלעדעִיל עֵנֲעש ענַײז טגנַיז ןּוא עלעפַײפ םעד ףיֹוא טלעיּפש ץעגַײש ס'נַאװיִא יו ,טרעה יז זַא ,ץרַאה סָאד טשִינ רהיִא ַײּב ךו שרהיר םִע יצ
 -היִא טלעפעג ,ןַעלעיּפש רמז:ילּכ רעצלעס יד סָאװ ,לָירדַאק רֶעַײנ הָעד .טִינרָאג רהיִא טלֶעפעג עלעפַײפ סָאד . ןַײנ זַא ,טרָעפטנַעַעג
 ןּוא .רהיִא .רַאפ טמָעשרעפ לָעסִיּבַא ךַיז ּבָאה ךיִא .רֶעסַעּב ךס ַא
 -עצלעס רעד זַא ,ןַײלַא העטשרעפ ךיִא סָאד ,טרָעפטנַעֶעג ּבָאה
 ,סע ויִא סָאװרַאפ ,רָאנ יז גערפ ךיִא רָאנ ,רֵענֲעש זיִא לירדַאק
 .ךיִא ןּוא ןֶעגיֹוא יד ןיִא רַימ ךִיז ןעלעטש ןערהערט ,ץרַאה סָאד ןעפרַאװ וצ ןָא רימ ןיִא ךַיז טּביוה ,עלעפַײפ סָאד רעה ךיִא ןַעװ זַא
 ,ךילקילג יֹוזַא ,טּוג יֹוזַא ךיז לה

 ..יִא ןֶעקֲעװפיֹוא רַימ ןיִא טלָאמַעד טגעלפ ןַעקנַאדעג לעִיפִיװ
 םיצקש ןעגנִיז סָאװרַאפ : טכַארט ךיִא !עלעדעִיל סיצֲעגַײש ס'נַאװ
 .עשידז ןַײק טִינ ןעגנַיז סָאװרַאפ ןּוא ,ךעלעדעיל ענעש ץניזַא
 --וי ןּוא ,ךילהערמ יֹוזַא גידנעטש םיצקש ןֶענַעז סָאװרַאפ ?ךעלגנּוי



 .גרעננעניפ לחו

 גַעלפ -- ,טּוג ןֶעוֲעג טלָאװ םִע +טגרָאזרַעפ יֹוזַא ךעלגנוי עשיד

 יד ןיִא טניֹואוֲעג ןַעטלָאװ ןֶעדּי יד ןֶעװ -- ,ןערעלק רָימ ךיִא

 יד .ןָעטִינשַעג ןּוא טהִייזַעג ,טרֶעקַאעג ןַײלַא ןעטלָאװ ,רעפרעד

 ןַעּבלַאה ןרֶעדנַא םָעד ןּוא טנרעלעג גָאט ןַעּבלַאה ַא ןַעטלָאװ ךַעלגנּוי

 ןעװ ,טכַאנ רָעֹד ףיֹוא .טַײּכרַא יד דלֲעּפ םָעד ףיֹוא ןּודטַעג גָאט

 עניװַא ךיוא ןֶעגנּוזעג יז ןעטלָאװ ,דלַעפ ןּופ ןַעגנַאנעג ןעטלָאװ ַײז

 ,ןעש יֹוַא ןָעוֲעג טלָאװ םִע .ןַעגנַיז םיצקש יד יװ ,ךעלעדעִיל

 יַעג ךיֹוא ןַעטלָאװ ךעלדַיײמ יד .יֹוזַא ןעגנַיז ךעלגנוי עשידּוי ןַעוו

 ןֶעועג טלָאװ סֶע ,ךַא .דלַעּפ ןּופ גידנַעהעג ,ךָעלעדעיל ןעגנּוז

 | !טּוג יֹדזַא

 ךימ טקוק יז רָאנ ,ן'הּכלמ ןָעקנַאדעג ענַײמ סיֹהַא גָאז ךיִא

 :עגּושמ יװ ןָא

 עלעדעִיל ַא ןֶעגנַיז לָאז לָעגניי שידוי ַא יז טגָאז ,טסַיה סָאװ --

 ןעלַעװ ךָעלדַיימ ,טסַײה סָאװ 3 עלעפַײפ ַא טימ ןעמַײפ ךָאנ ןּו

 ?םנַאמ זַא ,ןָעגנַיו ןַעד ןעמ געמ + ןעגניז ןֶעלֶעװ ןּוא דלפ ןּופ ןהֵעג

 ןֶעד סֶע טסַאּפ !רָעפרֲעד ַעשידּוי טסַיײה סָאװ : ןֶערֶעה ןָעלָאז ןֶעלִיּב

 טלָאװ ןעמ ?ּוד שסדער סָאװ ?ןרֲעקַא ןּוא ןעגיטסִימ ןָעדּוי  רַאמ

 !םיֹוג יד יװ יֹוזַא ןֶערָאװעג טּבערגרַעפ ךָאד

 ןיֹוש טלָאמַעד זיִא סָאװ ,הּכלמ זַא , ןַײז הדֹומ ךימ ןּומ ךיִא

 ןֶעװעג רֶעקרַאטש תויאר ַערהיִא טימ זיִא ,רהָאי 16 ןַערַאװעג טלַא

 עטשרֶע יד ןּוא תֹומֹולח ענַײמ ןַעגָאלשוצ יז טָאה יֹוזַא ןּוא ,רָימ ןּומ

 טלָאװעג ּבָאה ,ןַידלַעה עגירהָאי:11 ,ךיִא סָאװ עינָאלַאק עשידוי

 .ןֵעיֹוּבמיֹוא
| 

 ,תמא ,רָעכָעה לָעִיּב ַא ןִיּב ךיִא ןֶעװ; : ןַעגָאז רימ טגעלפ יז

 א" וַא ,ןָערֶעפטנֶע רהיִא געלפ ךיִא ןוא "? ןעש ןָעוועג ךיִא טלָאװ

 טנעלפ יז .ךיֹוה ןַײז ּוצ ףיֹוא ,ןעלשִימ ַילרָעלַא ןּוהט טנעלמ יז

 .םִיּמ יד ןעהערדסיוא ךַיז טנעלפ יז זַא ,לָעּפַאנק עניֹזַא טימ ןהעג

 יד ךױה ןָעטלַאה טַאלג יז טגַעלפ ,ןהָעג טנעלפ יז זַא טנַײה

 .רֶעכָעה ןַעמּוקטיֹוא לָאז יז ,ןָעהִיצ ךיז טגעלפ ןּוא ןעלסקַא

 רהיִא ןּופ תֹורצ טַאהֲעג ךיֹוא טָאה ,לִידייַא  ,רעטּומ םיהּכלמ

 ןעוענ טינ ךַיז ַײּב יז זיִא ןַעגָעװטסעדנופ .סקּואו ןַעגירדַינ ס'רעטכָאמ

 טָאה רָעטכָאט רהיִא זַא ,טסּואװעג טָאה יז לַײװ ,ןַעלַאפעגּבָארַא

 .רעטּומ עצלָאטש ןּוא עטייה ַא ןַעוועג זיִא לִידייַא .ל'םינפ ןַעש ַא טרָאמ

 ץלַא רַאפ רֶערֲעַײט .ןַעגינֶעגרעפ עלַא טפַאשרַעפ רָעדנִיק יד טָאה יז

 סָעמַאמ ןַײמ ןְעווֲעג זיִא יז .םיתי ןּוא דֹובּכ ןֶעווֲעג רהיִא ַײּב ןענַעז



 . ןערהָאײרעדניק יד

 :ָעֹנ רהיִא טָאה ץמַאמ ןַײמ סָאװ ,לָאמַא ןּופ עמִירָא יד ,עט'רבח ַא
 ןַאמ רהיִא ןיִא םּורַא רהָאי עכִילטִע ןיִא .הנּותח רעד ּוצ טציטש
 ויִא ןּוא רהָאי רעִיפ טמַאזעג טרָאד ךַיז טָאה ,ַאקִירעמַא ןַײק קָעװַא
 ץלַעס .לּבור 1000 טכַארּבַעג טָאה ןּוא ץלעס ןַײק םַײהַא ןעמוקענ
 ןיִא זנוא ַײּב טרעהרעד דלַאּב טָאה ןַעמ ןּוא ,טַײװ טִינ זנוא ןּופ זיִא
 1000 לָאמַא טִימ טכַארּבֲעג טָאה ןַאמ ם'לִידייא זַא ,לָעטרעטש
 ענעדלִיג טַימ ,טַײק ַא טִימ רֶעגַײז םטנַעדליג א ךָאנ ּוצדֲעד ןּוא לֹּבּור
 ןעגַעװ .ןֶעכַאז עניֹוזַא ךָאנ ןּוא עלַײשטַאפ רֶענַעדַײז ַא טימ ,ןַעגנִיר
 ּוצ טרָעהָעגפיֹוא טִינ לעטרַעטש ןיִא ןָעמ טָאה טפַאש'הריכג ס'לידייַא
 ןּוהמ טַעװ יז סָאװ ,ּפָאק םִעד ןֶעכָארּבעג ךִיז טָאה רֶעדֲעי . ןעדער
 רַענַײק סָאװ ףיֹוא ,סָאד ןּודטַעג טָאה לַידייַא רָאנ .דלָעג לעיפ יֹוזַא טִימ
 רהיִא ךרּוד דֹובּכ ןַעּנָאה טלָאװעג טָאה יז .ןעלַאפעג טִינ רָאג זיִא
 -היִא ףיֹוא ןַעמ טָעװ ץלעט ןיִא וַא ,טסּואוװעג .טָאה יז ןּוא ,דֹלֲעג
 ןרעמַעּב ןַײק לִידייֵא טָאה דֹוגֹּכ רַאפ .ןעקּוק טִינ רָאג תורישע
 ןעמ טָאה ָאד רָאנ לַײװ ,טפרַאדעג טִינ לעטדעטש רֶעזנּוא ַיװ טרָא
 טימ .טציִא זיִא יז סָאװ ןּוא ןַעוועג רעהִירפ זיִא יז דָעװ ,טסּואוװעג
 ןַײק לַײװ ,ןַעמהָענסיֹוא טנָאקֲעג ווא ַײּב יז טָאה דֹלֲעגי רהיִא
 ןּוא ,ןַעּבילּבַעג סֶע זיִא יֹוזַא .ןְעוֶעג טשִינ זנוא ַײּב ןְענַעז םיריבג
 .ליטרֲעמש ןיִא זנּוא ּוצ דַארַאּפ םיֹורנ טימ ןַײרַא טרהָאפ לַידייֵא
 ַא טימ נוטש ץסיֹורג ַא לעטדעטש ןַעטַימ ןעטכַער ןיִא ּבָא טגניד יז
 רַעלּופ רעד ןּופ תֹורוחס ַײלרַעלַא ןַײרַא טגנערּב ןּוא םָענייֵאניִא םָארק
 .דנַאה

 ץהּכלמ טִימ ןיהט ּוצ ַיװ ,גרָאז ןייֵא טַאהֲעג טָאה לֵידייֵא
 ןֶערֶעו ןַעּביֹוהרֲעד רהיִא ךרּוד לָאז סֶע ,ךודש ןַעגידסּוחי םָענַעש ַא
 ָץלַא ןּופ ןּוהטֶעגנָא רֶענָעש ןהֵעג טגעלפ הּכלמ .עילִימַאמ רהיֵא
 עשייּתּב-ילעּב יד טִימ רָאנ טפַאשדנַײרפ טרהִיפָעג טָאה ןּוא ךעלדָיימ
 יז טָאה ,רהָאי 19 ןּופ עלעדַײמ ַא ,רָימ טימ טפַאשדנַײרפ יד .רעדנַיק
 ןְעווֲעג רֶעֹּבֶא ןִיּב ךיִא .םיחי ןַײמ ּבעִילּוצ ןעגנּולשעגּבָארַא םיֹוק ךיֹוא
 טהָעטש ץכלַעװ עט'רבח ַא ּבָאה ךיִא סָאװ ,לַעמִיה ןַעטְעּבעִיז ן'פיוא
 ןעזַײװסיֹרַא ץהּכלמ טלָאװַעג דימּת ּבָאה ךיִא . .םיכודיש ןיִא ןיֹוש
 ,םָאד ןַעלהִיפ לָאז יז ,טלָאװַעג גידנעטש ּבָאה ןּוא ,ַץּבעִיל ןַײמ
 טּפיוהרעד .ךיִא ַיװ יֹוזַא ןעטכַארט גנַידצלַא ןּופ לָאז יז ,ךיִא סָאװ
 רֲעּבָא ,ךַעלכיּב ןַענעַיל ּוצ ןַענדַעוֲעגנייַא טלָאװַעג יז ְךיִא ּבָאה
 עטכִישעג ןייֵא טימ רָאנ .ןֶעריסֶערעטניִא טינ יז טגעלפ ןַענַעַײל סָאד
 -עג יד ןֶעווֲעג זיִא סָאר .טריסערעטניִארעפ לָאמ ןייֵא יז ךיִא ּבָאה



 .גרעכנענגייפ לחר

 -ַעג ןהכלמ טָאה לָעכִיֹּב סָאד .עלֶעגיֹופ-ןדע;ןג םָעֹד טימ עטכיש

 ןָאק לָעכִיּב םָעֹד ןּופ רַעטַאפרעפ רָעֹד ןעװ .ןערהערט ּוצ טכַארּב

 טָאה קרַעװ ןַײז סָאװ ,טהֲעופַעג רהֲעז ךִיז רֶע טלָאװ ,ן'הּכלמ

 זיִא הּכלמ יװ ,המשנ רֶעטלַאק ַאזַא ַײּב ּולימא ןָערהָערט ןַעשּורֶעגסיֹהַא

 .טהָערפַעג קרַאטש ןערהערט ערהיִא טַימ ךַיז ּכָאה ךיִא .ןעוועג

 ?עטניא וצ ךִיז ןֶעּבֹוהנֶא ןיֹוׁש יז טָעװ טציִא זַא ,טניימֲעג בָאה ךיִא

 ןעמַאזוצ ןיֹוש ןֶעלַעו רַימ ןּוא ,ךיִא יײװ יֹוזַא ,ךַעלכִיּב טִימ ןעריסער

 ךַי טָאה יז .טַאהֲעג תועט ַא רֶעֹּבָא ּבָאה ךיִא ;ןענעַײל ןענָאק

 ןֶעגעװטסַעדנּופ רהיִא ּבָאה ְךיִא .טריסֶערָעטניִארַעפ טינ ךָאד ךעלכיּב טימ
 דנַיק-דלַאװ, םָעד ןּופ השעמ יד ןֶענֶעַיילרַעּביִא לָאז יז ,טדָערֲעגנייַא

 לַעװ ךיִא זַא ,טּפָאהַעג ּכָאה ךיִא "דלַאװ ןיִא ןיסעצנירּפ יד רֶעדָא

 ,רֶעכִיֹּב עסיֹוהג קעטָאילּביּב ןיִא ץלָעמ ןופ ןעגירק ןַענֶעק ךָאנרַעד

 ךיִא ּכָאה ,טלָאמָעד טָא .טבַײרש ןַײלַא ר"מש עכלַעװ ,ןענַאמָאר

 םּורָאװ .ךיִא יװ יֹוזַא ןֶענֶעַײל ךיֹוא הּכלמ ןיֹוׁש טָעװ ,טכַארטעג

 טּפיֹוהרֲעד .השעמ ץטסָארּפ ןַײק טִינ םִיּפָע ךָאד זיִא ןַאמָאר ַא

 ,"קינשזרָאטַאק רֶעד , ןַאמָאר ס'ר"מש ןַענעַייל טלָאװעג רַימ ךַיז טָאה

 םעד רָאנ .ןַעדַער גידנעטש טגעלפ לֶיקרֲעט רעד עקשרעה ןַעכלַעװ ןּופ

 זיִא רֶע לַײװ ,ןעגירק ּוצ רֶעװש רהעז ןֶעווֲעג זיִא יקינשזרָאטַאק,

 .ןַענעַילנָא טִינ טַאז םהיִא ךַיז ןָאק רֶענַײק .ןעמּונרעפ ןָעווֲעג גידנעמש

 ןענעגּונַעּב ךַיז ךיִא געלפ ,ןענַאמָאר עסיֹוהג ןַײק גַידנעּבָאה טינ

 ןַענּופַענ ךיִא ּכָאה ַײז ןּופ רֶערֲעדעי ןיִא .ךעליהשעמ ענַײלק טימ

 .ּפָאק ןפיֹוא טקנַעדָעג ַעלַא ַײז ּבָאה ךיִא .םָערֲעטניִא רעדניזַעּב ַא

 ךֶעלדִיימ גילדנהעצ רָאּפ ַא ןֶעּכױלקמורַא ךַיז םּורַא ךיִא געלפ תּבש

 ַערֶעטלֶע ןַייק רַאמ וליפא געלפ ךיִא .תֹושעמ ןעלהעצרעד ַײז געלפ ןּוא

 תּבש לָאמַא געלפ ךיִא .ןֶעלַאפְעג ןַײז טִינ ךִיז ַײּב ךיֹוא ןעשנעמ

 ןַעּבַענ ןּוא ,קָענַאג ןפיוא ןַעטַאלז עמהּומ רֶעד ַײּב ןֶעצעזקֶעװַא ךַיז

 .תֹוישעמ ןעלהעצרַעד ַײז גָעלפ ןּוא .,רֶעּבַײװ לָעסִיּב שּביה ַא רַיֹמ
 ַײז געלפ ךיִא .תֹוישעמ ערָעדנַא רָאג ןעוועג ןיֹוׁש ןֶענֶעז סָאד רָאנ

 ,רשיה-בק ןיִא ,רסּומ:טבש ןיִא טנֶעַיילַעג בָאה ךיִא סָאװ ,ןעלהעצרעד

 טּפיוהרעד .ךעלכיּב םָעּבָאּב רֶעד ןופ ןַעכַאז יֹוזַא ןּוא םלוע-תניהּב ןיִא

 ןעמ טנַעלפ גידנַעטש .ןְעלֶעמֲעג קרַאטש ןַעווַעג ַײז זיִא השעמ ןייֵא

 השעמ יד ןַעווֲעג זיִא סָאד .ןַעלהעצרעדרעּכיִא יז לָאז ךיִא ,ןֶעטַעּב ךימ

 ץלַא .רָאלק ץנַאג טנַײה ךָאנ יז קננֲערֲעג ךיִא .הירא:רּוג םָעד ןּופ

 ךיִא ןעװ זַא ,ןעגָאז ןַעגָעלפ ַײז .טימרַעד ןעקיװק ךיז ןענעלפ רַעּבַײװ

 ןֶעטּוג ַא ַײּב יװ יֹוזַא רָאג ,לִירֲעּפ ליֹומ ןַײמ ןּופ ךִיז טיש ,להעצרעד



 . ןערהָאי=רעדניק יד

 .ענ אקוה זיִא ,ןֶעגָאז יז ןַענעלפ ,םיעכהל וצ ףיֹוא יװ יֹוזַא .דינמ
 .ֿפָאק ןָעטּוג ַאזַא טִימ לָעדַײמ ַא ןֶערָאװעג ןֶעריֹוּב

 ןַײמ טִימ רָאנ טִינ םש ַא ןֶעגָאדקעג ךיִא ּבָאה לעטדָעטש ןיִא
 םָעד ןּופ .ןַענַײרש ףעִירּב ענַײמ טִימ ךיֹוא רָאנ ,תֹוישעמ ןַעלהעצרֶעד
 ןַעּבַײרש לָאז ךיִא ,ןֶעטַעּב ךימ ןעמּוק ןעמ טנעלפ לָעטדַעטש ןצענַאנ
 סָאװ ,ןעגָאז טפרַאדעג טשינרָאג רַימ טָאה רענִייק .ףעִירּב ַײז רַאפ
 ּבָאה ךיִא .טנַײמ רע סָאװ ןַענַאטשרעפ ןרֶעדֶעי ּבָאה ךיִא .ןעּבַײרש ּוצ
 ַא וצ ףעירּב ַא לָעדִיימ ַא רַאפ ןַעּנַײרשנָא טבּורּפעג ליפא ןיֹוׁש
 טָאה רֶע זַא ,קנַעדַעג ךיִא .ןַעמּונֲעגסיֹוא רהעז ְךיֹוא טָאה רֶע ןּוא , ןתה
 ?ימיֹורּב רעטמהִירעגסָארג רֶעגְיטרִיּבעגלַעדַא, :יֹוזַא ןְעּביֹודֲעגנָא ךיז
 ,ןַעסֶענרַעפ ךיִא ּבָאה ,ןַעּבירשַעג רַעטַײװ ּבָאה ךיִא סָאװ ."םַאג
 טָאה ,טרעפטנַעַעג ךָאנרֲעד טָאה ןתח רעד ןַעװ זַא ,קנעדָעג ְךיִא רָאנ
 ןעּבַײרש ןָאק הלּכ ןַײז סָאװ ,ךילקִילג טסכַעה זיִא רע זַא ,ןַעּבִירשעג רַע
 טינ רָאנ רהיִא ןּופ סָאד רֶע טָאה רעהירפ .ףעִירּב עגולק עניֹוזַא
 :רעד לָאז ךיִא ,ןעשנּואוװעג רַאפרַעד רַימ טָאה הלּכ יד .ןהָעזֲעגסיֹורַא
 + ךִיז ןָאק יז זַא ,ןַעגָאז טנעלפ יז .ןעבַײרש ףעירּב ןתח ןַײמ ּוצ ןַעּבעל

 ט

 ןעבַײרש ןיֹוש לָעװ ךיִא ףעירּב ַא רַאמ סָאװ ,ןַעלעטשרָאפ טִינרָאג
 ,ךיִא ןּוא .טּוג יֹוזַא ְךיִא בַײרש ןַעדמערפ ַא ּוצ זַא ,ןתה ןַײמ ּוצ
 ךיִא .ןעּבעלרעד טלָאװעג ןיֹוש סָאד ּבָאה ,גַידנַעגָאו תמא ן'טימ
 ךיִא זַא ןּוא ,ןתח ַא ןּופ טכַארטַענ לָעִיּב ַא טלָאמַעד ןיֹוש בָאה
 ,ןעטכַאדטיוא רימ ךיז טגעלפ ,ןתח ןעדמערפ םַעד ןַעּבַײרש .געלמ
 יד ןיִא ךיִא געלפ רַאפרעד .םָענֲעגייַא'נַא ּוצ סָאד ּבַײרש ךיִא זַא
 .ץרַאה ץנַאג ןַײמ עקַאט ןעסִיגּפױא ףעירּב

 לעטלעװ לעקַיטש ןַײמ טּבַעלַעגּבָא רימ ךיִא ּבָאה יֹוזַא טָא
 םִעַײנ םָעד ַײּב ןמז ַא טנרעלענּבָא ןיֹוׁש ּבָאה ךיִא .רהָאי ףלָעװצ זִיּב
 ָּאה ךיִא .ןּוהמֲעג הלּועּפ עסיורג ַא םהיִא ַײּב ּבָאה ךיִא ןּוא רֶערהֲעַל
 .שיסּור לֶעסְיּב ַא ְךיֹוא ןּוא שדקה ןושל ןַעּבַײרש טנָאקַעג ןיֹוׁש
 ,ןמז א ךָאנ ןְענרֶעלּבָא םהיִא ַײּב לַעװ ךיִא ןֶעוו זַא ,טגָאז עמַאמ יד
 ַײּב ןַענרַעל !ךַײ .ץלעפ ןַייק ןַעקִישקַעװַא ךָאנרַעד ךִימ יז שָעו
 -יילק ַא םִיֹּפָע .דיײרפ רַאפ סקַאװ ךיִא .שִיִסּור רָענַײרש ןעסיורג ַא
 ..רֶעכִיּב יד טימ ןהעג ,עקנַעינַאּפ ַא ןַײז !ץלעט ןַײק ןערהָאפ ,טַײקגינ
 עשימדעטשסיוהג רעצלעס טַימ ןהענ ,טָעּפש ןַעּפָאלש ,רַעּבַײרש םּוצ



 .גרעבנענייפ לחר

 ַא רימ ךיִא ףַאשֲעּב ןעקנַאדֲעג ענַײמ ןיִא ...ןֶערִיצַאּפש ךַעלדָײמ
 לָעװ ְךיִא סָאװ ,רָאפ רימ ךיז לַעטש ךיִא .טְלָעװ עסיורג ,עַײנ
 רָאנרַער ןעמוק לעװ ךיִא ַיװ ,טדָאטש ר עסיוה ג רֶעד ןיִא ןהָעזנָא רָימ
 םוהט סֶע סָאװ ,ןעגערפסיוא ךימ ןֶעלַעװ עלַא .םִײהַא קִירּוצ לע ןּופ
 סָאװ ,ןַײז אנקמ רִימ ןַעלעװ ַעלַא ,טדָאטש רעסיוהג רעד ןיִא ךִיז
 .שיסור ןָאק ְךיִא סָאװ ,טעדלַיּבעג .ןיּב ךיִא סָאװ ,ץלַא טַײװ ְךיִא
 ןענָאק לָעװ ךיִא זַא ,טַײװ יֹוזַא ןעמוק רָאג ןיֹוׁש ךיִא לָעװ רשפא ןּוא
 ךִימ ןעגָארט ןעקנַאדעג ענַײמ ?טסַײװ רֶעװ ,ךוּב שיסור ַא ןענעַײל
 .שִיסיח ןַענַעַײל ןּוא ןעדער ןַענָאק לָעװ ךיִא .רֵעטַײװ ץלַא קָעװַא
 .סעקנַעינַאּפ ם'חלג םָעד טימ ןעדער ןַענָאק ךיִא  לָעװ טלָאמעד
 ךעלדִיײמ עכַײר עלַא טימ ןָאיסנֲעּפ ןיִא ןהעג רשפא רָאג לָעֹװ ךיִא
 ןּוא דיילק םִעניֹוהּב םַענסַאלק ַא ןיִא ןּודטַעגנָא ןהעג לעװ ,ךַײלגוצ
 טנעלפ רעילג םָעדֲעי .סַאלק ןיִא רֶעכִיּב יד טִימ ןהעג גָאט עלַא לָעװ
 ּבָאה ךיִא .ןּופרָעד טכַארשַעג ּבָאה ךיִא זַא ,קִילג ןּופ ןֶעהֶעטִיצ רימ
 קִילג סָאד ןָענַאװ ןּופ גידנעסִיװ טִינ ,ףיֹורֲעד טפָאהַעג קרַאטש
 ּוצ ַא ךרוד סֶעֹּפֶע זַא ,סנ ַא ףיֹוא טרַאװעג ּבָאה ךיִא . ןַעמּוק ןָאק
 .ץלעט ןַײק ןערהָאפסיֹורַא רָימ ןֶעלַעװ לַאפ

 יֹוזַא ךיִא ּבָאה טדָאטש עסיורג ַא ןיִא ןערהָאפסיֹורַא סָאד ףיֹוא
 ,טהערפרעד קרַאטש ךיז ךיִא גָאה לָאמ ןייֵא זַא ,טקּוקעגסֹורַא
 לָעטרעטש ןיִא זנּוא ַײּב ןעדנּוצַעגנָא ךַיז טָאה רָענּוד ַא ןּופ ןֶעו
 .רעזַײה עשִידוי ךס ַא ךָאנ םהיִא ןּופ דלַאצ ןּוא לעניטש שיֹוג ַא

 עלַא .ּבּוטש רָענּוא ןִיּב טכַירגַעג ןיֹוש טָאה רֶעַײּפ סָאד
 .טהֲערפֲעג דַיײהרַעליטש ךַיז ּבָאה ןַײלַא ךיִא רָאנ ,טנַײװעג ןעּבָאה
 +יק ןעשִיװצ ,עקנָאל ןפיֹוא לעטדעטש ןרָעטנִיה ןעסֶעזֶעג ןיּב ךיא
 .ּפָעט ןּוא רַעטכַײל ענֶעשעמ פלאק ,ךעלדַיילק ,סענערעּפ ,סנעש
 רַימ ןַעּבֶענ ןּוא ,טִיהֲעג גנידצלַא סָאד ּבָאה ןּוא ןֶעסֶעזעג ןִיּב ךִיא
 .ןַעכַאז ערעַיײז טִיהעג ךיֹוא ןֶעּבָאה ןּוא ךֶעלדַײמ ךָאנ ןֶעסֶעזַעג ןַענַעז
 טעטרעטש עצנַאג סָאד .רֶעַײפ םעד ןּופ טיור ןַעווֲעג זַיא לָעמִיה רעד
 םינ בוטש ןַײא ןַײק םהָיֹא ןּופ טָאה ןַעמ .ךיֹור ןִיא ןַעווֲעג זִיא
 עגִידנֲעפיֹול ןּופ תֹולֹוק טרֶעהָעג רָאנ ךַיז ןַעּבָאה סֶע .ןהָעזֲעגסיֹהַא
 ,לַײװרַעד רעלק ךִיא .רָעדנִיק ןּופ יירשעג ַא ןוא ,ןַייװֲעג ַא ןּוא ןעשנעמ
 ,ףָאה ןּוא ,ןֶערָאװעג טנערּברעפ סִיועג ןיֹוׁש יא ּבוטש רֶעזנּוא זַא
 לַײװ ,ץלָעס ןַײק ןערהָאפסיֹורַא סִיוֲעג ןיֹוׁש דִימ ןֶעלֲעװ טצִיא זַא
 .ּבָא ןיא בּוטש רֶעזנּוא ןַא ,ןוהט ּוצ ןַעּכָאה ָאד רַימ ןעלַעװ סָאװ
 רַאפ ןַעלַעװ רִימ ןּוא ץַאלּפ םעד ןעפיוקרעפ ןעלֶעװ רַימ ?טנערּבעג
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 טכַארטַעג ךיז ךִיא ָאה יֹוזַא .םָארק ַא ץלעס ןִיא ןעכַאמ דֹלֲעג סָאד
 - .ץלָעס ןיא םּופ ןַײא טימ ןיֹוׁש ןעהעטש רַימ ןַא ,טניימעג בָאה ןּוא
 םיגּפ ךילהערפ ַא טימ עמַאמ יד ןעפיולוצ ןְעמּוקַעג זיִא דלַאּב רָאנ
 ץנַאג זיִא גוטש רָעזנּוא זַא ,הרּושּכ יד טגָאועגנָא רימ טָאה ןּוא
 וי ןַיײא ןַייק זַא ,טרהִיפעג יֹזַא טָאה ,יז טגָאז ,טָאג .ןעּבִילּבעג
 םעַײנ םָעד טימ ןִיּב ךִיא .ןערָאװֲעג טנערּברעפ טִינ זָיא גוטש עשִיד
 ןּוא גַײװש ַא טכַאמָעג גָאה ךיא ,אלימ רָאנ .ןעדעירפוצ ןֶעוֲעג טִינ
 ךעלקעּפ יד ןַעמהָענּוצנַײרַא ןַעמַאמ רעד ךִיג רֶעד ןיא ןַעפלָאהעג
 ,גנּונדרָא ןָיא טכַארּבעג גנידצלַא רִימ ןעּנָאה טכַאנ זִיֹּב .ּבוטש ןיא
 ןעשנעמ ַץטסָארּפ עגידלעטרעטשנַיילק ןערָאװעג קִירוצ ןֶענֶעז רַימ ןּוא
 זַא ,ןָעפָאה ּוצ טרֶעהָעגפיֹוא ןיֹוש טלָאמֲעד בָאה ךִיא .ןַעווֲעג יװ
 בָאה ךִיא רָאנ ,טדָאטש רֶעסיֹורג ַא ןִיא ןעניואוו לָאמַא ךָאנ ןַעלָאז רִימ-

 יז זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץמַאמ יד סָאװ ,טִימרָעד טסַיירטַעג ךִימ
 ףיז לָאז ךִיא ,םישדה רָאּפַא ףיֹוא ץלעפ ןַײק ןעקיש ךַימ טָעװ
 | .שיסור ןַעּנַײרש ןַענרֶעלסיֹוא ןעטרָאד

 ןיוש !ןעגנונפָאה ענַײד ןַענַעז טסַיזמּוא ,דניק ךילקִילגמּוא
 .ןוהט ּוצ םָערַעגיטכִיװ םָעֹּפִע רֶעסֶעּב ךַיז טַיײרג ! ךִיז טנרעלַעג גּונֲעג
 טסָעװ ּוד :ןעכַאז ערֶעדנַא רָיד ףיֹוא ןעטרַאװ סֶע .ךיז ןענרַעל יװ
 טוט רֶעֹד .טסַיזמּוא ןַײז ךָאנ טָעװ טַײּברַא ןַײד ןּוא ןעטַײברַא
 ןּוא ,בוטש ןִיא רַיד ּוצ ןהֲעגּוצנַײרַא יֹוזַא יװ רֶעטַײװ ןיֹוש טכַארט
 ,גנַאל רהָעְז טכַארטעג ץקַאט רֶע טָאה לָאמ סָאד זַא ,םיֹוא טזַײװ
 ,ןַעמֶעוֲעג רַע זיא רהָאי ַײרד .ןהענּוצנַײרַא ןעסָאלשַעּב ךַיז טָאה רָע זַיּב
 ףיֹוא טכּורּפעג לָאמ ָץֹלַא םהָיֹא טָאה ןּוא ףלח ןַײז טפרַאשַעג טָאה
 .ףרַאש ןיֹוׁש ןִיא רֶע יצ ,ןּנרק ןעכִילקִילגמּוא םַעד

 לָאמ עטשרע סָאד ץמַאמ ןַײמ טָאה וּומּת ןעטנהעצּבעִיז םָעד
 ןּופרָעד ךִיז ןֶעּנָאה דנֲעװ יד זַא ,יֹוזַא ןּוא ןעטסוה ּוצ ןַעּביֹוהְעגנָא
 ףלח ןַײז טכּורּפַעג טסַאג רָעכַילקערש רֶעֹד טָאה סָאד .טלעסַיירטַענ
 ּוק טלעטַײרטרַעפ ךִיז ןעּנָאה דנֲעװ יד ןּוא ,לָאמ עטשרֶע סָאד
 יד ןַעמהָענּוצ לִיװ טיֹוט רעד יֹוזַא יװ ,טכערנּוא סָאד ףיֹוא גידנַעק
 עכילשֶע ןופ ןיֹוׁש ךיז טָאה עמַאמ יד .םימֹותי עניײלק ןַײװצ יד ַײּב רֶעטּומ
 ויא סָאד ןַא ,טנֶעכֶערַעג טָאה ןַעמ רָאנ ,טּוג טינ טלהִיפֲעג ןעכָאװ
 גָאמ ןַעטשרֶע םָעד ןעקָארשעגרַעבַיא ךַיז טָאד יז סָאװ רַאפרעד
 ּוצ זִיא גנּולצולּפ .ןֶעוֲעג להּוש ןִיא טלָאמַעד זַיא עמַאמ יד .חסּפ
 .ענ יירשֲעג ַא טָאה ןּוא עקנֶעינַאּפ םיחלג םער ןעפָאלַעגנַײרַא רהיִא
 טוָאלַעג ךַיז טָאה ץמַאמ ןַײמ .טנערּב ערעזנוא ּבּוטש יד זַא ,ןּוהט
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 =עגסיֹוא ץקַאט סנעטַײװ-רעד ןּופ ךַיז טָאה רהִיא .םיהַא ןָעַמיֹול
 ַא טכַאמָענ טָאה יז .ךַאד סָאד זנּוא ַײּב טנעהּב סֶע זַא ,טכַאד
 .טָאה ןַעמ ןּוא , ןעלהּוש יד ןופ עלַא ןַעפָאלעגסיהַא ןֶענֶעז סֶע .דלַאװג
 זיִא ןֶעמ זַא רָאנ ,ךַאד ץיפיֹוא זנּוא ּוצ רֶעסַאװ ןעגָארט ןַעמּונַעג
 .הפרש ַא ןּופ ןמיס םּוש ןַײק ןעוועג שינ ןעטרָאד זיִא ,ךַאד ן'פיֹוא ףיֹורַא
 סָאד סָאװ ,ןהָעמשרַעפ טנָאקעג טִינ רָאג טָאה םלוע רֶעצנַאג רעד |

 וי ןּוא ןֶעדּוי גילדנהעצ עכִילטע ןענַאטשעג ךיז ןענעז יֹוזַא .טַײטעּב
 .רָעַײפ סָאד ןַעמוקַעגנִיהַא זַיא ּואװ ,טכַארטַעג ןעּבָאה ןּוא סִענַעד

 ןּוא סנַעטַײװ-רעד ןּופ ןַענַאמשַעג ןִיא עקנַעינַאּפ ס'הלג םִעד
 .ןֶעדּוי לעטרעטש ץנַאג ַא טרַאנענּבָא טָאה יז יֹוזַא ײװ ,טכַאלָע ג טָאה
 םָעד זַא ,גהנמ םָעד ןּופ טסּואװעג טינ טָאה ןַעדּוי יד ןּופ רֶענַײק
 עקנַעינַאּפ יד .ערעדנַא יד ענַײא ןערַאנּכָא ןַעמ ףרַאד לירפַ ןעטשרע
 ?ידִיילֲעּב ןַייק טינ זִיא סָאד זַא ,ןעמַאמ רעד טרַעלקרֶע ךָאנרָעד טָאה
 ןעטסערג םִער ּוליפא ,ןֶערַאנּבָא ןעדֶעי ןעמ געמ גָאט םָעד רָאנ ,גנּוג
 זיא םָע זַא ,טסּואװרַעד לעטדעטש רעזנּוא ךַיז טָאה יֹוזַא .ןַעשנַעמ
 רעטשרֶע רעד טסַײה רֶעכלֲעװ ,גָאט ַא טלֶעװ רֶעד ףיֹוא ןַאהרַאפ
 יד -- ,רָעַײט רהָעְו טסָאקַעג סָאד טָאה ןַעמַאמ ןַײמ רָאנ .לִירּפַא
 טָאה לירֲעדּורּב ןַײמ טִימ ךיימ ןּוא ,ןֶערָאװעג קנַארק זַיא ץמַאמ
 .קערש ןּופ ןַעכָאדּפשַעגּבָא דנַאנַאכָאנ שדֹוח ַא ךָאנרֲעד ןעמ

 ןּופ יװ טפָא ץנַאג ןעכערּפשּבָא רעהִירפ ךיֹוא ןַעמ טגעלפ ךימ
 לָאמַא רָאנ רָימ טגעלפ סֶע ַיװ .קערש ןּופ ךיֹוא ֹוזַא ,ס'ערה ןיע
 ּוצ ןערהִיפקֶעװַא דלַאּב עמַאמ יד ךִימ טנעלפ ,ּפָאק רֶעד ןּוהט הָעוו
 ַײב ןירעכערּפשּנָא ץטשרֶע יד ןְעוועג זִיא עכלעו ,ס'לאוי ץדניה
 ןֶעװעֶג סֶע דיא ,ןעכָארּפשעגּבָא טָאה יז ןַא .לעמדעטש ןַיא ןנּוא
 טעמּכ ןַעכַערּפשּבָא יז טנעלפ ךַימ .ןֶעמּונֲענּבָא דנעה ייד טַימ ַיװ
 ףיֹוא .קנַאּב רעסיורג ַא טָימ ,ַעלֶעקנַעּב ןַיײלק ַא טָאה יז .ךָאװ ַעלַא
 ערהיא ןעבעג םעניײלק ןפיֹוא ןּוא ןֶעטֶעוֶעג יז זיא רֶעסיֹורג רעד
 ןעלקָאש טגעלפ יז .עקטניצַאפ רהִיא ןְעצָעזקֶעװַא יז טגעלפ םִימ
 ּבָאה ךִיא .טְרֶעהֲעג טִינ ןעמ טָאה רעטרעװ ןַייק .ןַעּפיל יד טַימ
 ַא ,ןַערעלק געלפ ךיִא .טּביֹולגֲעג גִינעװ שִינעטנעק ערהיִא ןיִא
 מרֲער ןוא ןעּפיל יד טימ רָאנ יז טּפַאלק רַאפרַעד ,טינ רָאג ןָאק יז
 .רֶעטרֶעװ ןַייק םיֹוא טינ

 ןַענַאװ זִיּב ,רהָיֹא ןופ טכַארטעג יֹוזַא ךיא בָאה טַײצ עגנַאל ַא
 ןופ ךורפש ַא הניהּתַא ןיא עב בָאב רעד ַײּכ ןַענּופֲעג ּכָאה ךִיא
 טגידניועג ּבָאה ךיא זַא ,ןהָעזֲעג ךִיא ּבָאה טלָאמַעד .ערה ןיע'נַא
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 וַא ,ןהָעְזַעג ּבָאה ךִיא לַײװ ,ןִירעכַערּפש רעד עדנַיה ןַעגעקטנַא
 ּבָאד ,אמתסמ רָאנ .ערה-ןיע'נַא ןופ ךּורּפש ַא ָאד עקַאט זַיא םָע
 ןופ .דַײהרעליטש ןַעכַערּפש ןַעמ ףרַאד ,טגָאזעג רימ ךיא ּנָאה
 ףורטש םעד טנרעלעגסיֹוא ךַײלג ךִיז ךִיא ּבָאה הניהּת ס'עּבָאּב רעד
 ;עלפ ,ּפָאק רעד ןוהט הָעװ ןַעּביֹוהנָא רימ טנֲעלפ םָע יװ יֹווַא ןּוא
 ַא ,ןַעּבױלג ןימ אזא טִימ ןעכַערּפש ּוצ ךַיז ןֶעּניֹודנָא דלַאּב ךִיא
 רָעגנַירג דלַאּב ןּופרֲעד עקַאט טנעלפ רימ זַא ,גנּולַײה ַא זיִא סָאד
 | .ןֶערֶעוו

 ןֶערָאװעג ןְעקָארשַעגרַעּביִא זיִא םִע ןָעװ ,רָעמּוז םָעֹנָעי ןיִא
 םינּפ ןַײמ .ןעצִיה יד ןּופ ךַאװש רהֲעז ןַעוועג ךיִא ןיּב ,עמַאמ יד
 סָאד ןַא ,טנָאועג ןַעּבָאה ַעלַא ,סקַאװ ַיװ לַעג ןָעווֲעג רימ זִיא
 ,לָעזַַיר-ַעיסַאּב .לַעג יֹוזַא ךִיא ןיּב רַאפרעד ,קערש ןּופ רָאנ זַיא
 ןַײז לָאז ךִיא לִיװ יז ּביֹוא ,ןַעמַאמ רֶעֹד טגָאזעג טָאה ,הנכש רעזנּוא
 .רעכַערּפש םָעד ןעלמוש ּוצ יצַאלַאק ןַײק ןעקיש ךַימ יז לָאז ,דנּוזֲעג
 יװ יֹזַא ּוצ סָאד טמהֲענ ,טגָאזַעג יז טָאה ,ּבָא טכערּפש רֶע זַא
 ןערהָאפ לָעװ ךִיא סָאװ ,טהָערפרַעד לַײװרַעד ךַיז ּבָאה ךִיא .דנַאה ן'טימ
 ַא ןיא ךַײט ן'רֲעּבִיא ןֶערהָאפ טַײקגינַײלק ַא טעֹּפֶע ;ןצַאלַאק ןַײק
 :רָעד ןּוא ,רָעסַאװ ץ'רֲעּכִיא ןַעש יֹוזַא ךַיז טשטילג סָאװ ,לַעפיש ןַיילק
 .ןִיילַא יצַאלַאק ןֶע ןַעקּוקנָא ךָאנ

 רעזנוא ןּופ טַײװ טִינ לָעּפרַעד ןַײלקַא ןֶעווֲעג זִיא יצַאלַאק
 ןעדַײס ,ןערהָאפ טנָאקֲעג טִינ שרעדנַא ןיהַא טָאה ןַעמ .לָעטדעטש |

 עלַא טינ ןיֹוׁש ןַעּבָאה סָאד ןוא .ךַײט ץרֲעּבַיא ךַיז ןעפישרעביא
 ןפיֹוא ןערהָאפ ּוצ טַאהֲעג ארֹומ רָאג ןַעּבָאה ךס ַא לַײװ ,טנָאקעג
 וצ טַאהעג קשח קרַאטש ןעּבָאה ,רַעדניק עניילק ,רימ  .לעמיש
 .ןעזָאל טינ זנּוא ןעגעלפ ןרֶעמלע יד רָאנ ,ךַײט ן'רֲעּבִיא ןערהָאמ
 ךיז ןעגעלפ ןּוא ןַײװ:תורבח ןֶענֶע'כנגיּבָא ךַיז ןֶענעלפ ךעלגנּי יד
 רָאג זיא יז רַאפ ? ךעלגנוי ןע-עה ןעמעװ .ןצַאלַאק ןַײק ןעמ:שרַעבירַא
 ,ךעלדַײמ עכילקִילגמּוא ,רַימ רַעּבֶא .ןַעכַאז ערעװש-וצ ןַײק ָאטשִינ
 טרהָאמ ,ןַערהָאפ טִינ טסַײה עמַאמ יד ?ןודמ רָימ ןֶענָאק םָאװ
 .טִינ ןַעמ

 .ענ טָאה ץמַאמ יד ןֶעװ ,טהערפרעד ךַיז ךִיא ּבָאד רָעּבִירֲעד
 ןֶעכַערּפשּבָא ךִיז ןצַאלָאק ןַײק ןֶערהָא ךיא לָעװ טכַאגיַאפ זַא ,טגָאז
 :רעפ םָעד טימ טּבעלַעג ךִיא ּבָאה גָאט ןַעצנַאג ַא .ןעלמוש  ַײּב
 .ןערהָאפ ןיוש לָאז ןַעמ ,טּונימ יד טּבעלרעד םיֹוק ּבָאה ךִיא .ןַעגינַעג
 ַײב טגעלפ עכלַעװ ,רָעוָיצַאלַאק יד עדלָאנ ןֶעמּוקֲעג ןיִא טכַאנרַאפ



 .גרעכנעגייס לחר

 .ןערהָאמַעגקַעװַא ךיא ןִיּב רהָיֹא טימ ןּוא ,םָארק ןִיא ןעפיוקנייַא זנּוא
 טנַעלּפ ץדלָאג .טיורשעגנָא טינ ץמַאמ ןַײמ ךַימ טלָאװ ןרָעדנַא ןַײק
 .רַאפ הרוהס ןעפיֹוקנייַא לעטדעטש ןַיא זנוא ּוצ גָאט ַעלַא ןָערהָאפ
 ןַיק  .יצַאלַאק ןִיא ןַעטלַאה עג טָאה יז עכלעװ ,םָארק ןַיא ךַיז
 םִינ יז טָאה געט עכִילטִע ףיֹוא הרוחס ןַעטַיײרגּוצנָא ףיֹוא לַאטיּפַאק
 טָאה עדלָאג .גָאמ עלַא ןעמּוק ןעומ יז טנעלמ רעּבירֲעד ,טַאהעג
 רהעז יז טָאה ןַײלַא ןּוא ,לעפיש ןַעגיײא רחיא טַאהֲעג ןיֹוש ךיז
 ,טינימ ףניפ ןרֶעיֹודעג ןעצנַאגניא טגעלפ םַע .ןְערהָאפ טנָאקַעג םּוג
 נָא לֶעסִיּב ַא ךִיא ּכָאה ,ךַײמ טַײז רֶענֲעי ףיֹוא ןֶעוַעג ןיוש יז זִיא
 יֹזַא ןֶעוֲעג יא רעסַאװ סָאד טָעּפֶע - .ןַעּנָאה וצ ארֹומ ןָעּביֹוהֲעג
 ןעקָארשַעג טָאה ךִימ ןּוא ,לַעמִיה ן'פיֹוא טנַעקלָאװ יד יװ ,ץרַאװש
 .רֲעסַאװ ןּופ דנּורגּצָא ןעצרַאװש םָעד ןיא ןעלַאפוצנַײרַא קנַאדעג רעד
 ףיֹוא ןּוהמָענ קוק ַא ּבָאה ְךיִא . טגִיהּורַעּב ךַיז ךיִא ּכָאה דלַאּב רָעּבֶא
 עצרַאװש ַעּכָארג ערהיא ףיֹוא ןּוא רוניס ַץּבָארג עטיורג סעדלָאג
 בָאה ,ַעלסֲעװ רעד טַימ טכַאמ יז ךִיג ןּוא קנילפ יֹוזַא ײװ ,דנֲעה
 :רעפ ּכָאה ךיא .ךיז קערש ךִיא סָאװ ,טכַאלַעג ךַיז ןּופ ןַײלַא ךִיא
 רַעּביִא העג ךיִא יװ ,םָע .זיִא ,ץַעדלָאג טימ רהָאמ ךיִא זַא ,ןַענַאמש
 ,קִירּב רֶענֲייַאגָא

 ןיוש ןיִא םִע ןַעװ ,יצַאלַאק ןַײק טכַארּבעג ךימ טָאה עדלָאנ
 םָעד ןועמש ּוצ טרהיפרעפ ךימ טָאה יז .רעטסניפ טכער ןֶעווֲעג
 ,ּבַײװ ס'נועמש ןַעּבֶעגַעגרעּביא יז טָאה ןעטרָאד .נומש ןיא דיסח
 .ןַעגנַאגעגקעװַא יז זיא ןַײלַא ןוא ,ןַעמּוקֲעג ןִיּב ךיא סָאװ ּבעִילוצ
 רָעזנוא ןּופ יקַאט ןעוועג ןַײלַא זיִא ,ּבַײװ ם'דיסח םעד ןֹועמש ,עטינ-עמורפ
 ּבֹחק ןעטַײװ ַא רַאפ ןעשלַאהעג ךִיז טָאה ץטַאמ רהיא .לעטדעמש

 ַא רַאפ עמו ךימ יז טָאה רַאפרַעד ,ַעילָימַאפ רָעזנּוא ןוו
 -םיֹוא טָאה יז .הבורק עטנעהָאנ ַא יו עקאמ רָאנ ןּוא טסַאג ןֶעמּוג
 .ייהט ןָאלג טסיז ַא טכַאמָענ רַימ טָאה ןּוא קַאיל םִעד ןעדָאזַעג
 .תּבש ןיפ ןֶעּבִילּבעג וָיא סָאװ ,הלח טימ ןעקנּורטַענ ּבָאה ךִיא עכלַעװ
 ,עמַאמ יד טכַאמ סָאװ ,הָעװ טוהט רַימ סָאװ ,טנערפעגסיוא ךימ טָאה יז
 -םיֹוא גנידצלַא רהָיא ּבָאה ךִיא זַא .לעטר ןעטש ןִיא ךִיז טרָעה סָאװ
 ּוצ ןֶעגנַאגעגקַעװַא רַימ ןַענעז ,טהּורֲעגסיֹוא ךיז ןּוא טלהעצרעד
 | .רַעכַערּפש םָעד ןעלמּוש

 . יצַאלַאק ןיִא םִיֹונ עשסכַײר יד ןּופ רֶענייֵא ןֶעווֲעג זיִא עלמוש
 ,טסַײה סָאד ,ךיא יִּבה:לעּב רענעש ַא ןֵעֹוֲעג ךָאנ רֶע זיִא ּוצֹרֲעד
 טַאהעג רֶע טָאה טּפוהרעד .טַאטש םַענַײפ ַא טרהיפעג טָאה רֶע
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 . ןערהָאי:רעדניק יד

 טגעלפ ןַעמ . ןעפנָארּב ןַײק טינ טקנירט רֶע סָאװ ,םעד טַימ טש ַא
 ןַײז טימ .טַײקכַײר ץנַאג ןַײז ןֶעמּונָעג ךיז טָאה ןּופרֲעד זַא ,ןַעגָאז
 דלֲענ םיֹוחג ןַײק רָאנ ,םש ַא טַאהֲעג ךיֹוא רֶע טָאה ןעכערּפש
 ךיז מָאה רֶע זַא ,סיֹוא טזַײװס . ןעמהָענ טינ רַאפרעד רֶע טגָעלפ
 ןעמַאמ יד .םָעד ןּופ טָאה רֶע סָאװ ,ןַײלַא דֹונּכ ן'טימ טְנֶעגּונַעּב
 :ַײל וצ ןֶעּבֶעג טמָא רהיִא טנעלפ רֶע לַײװ ,טנֲעקעג טּוג רֶע טָאה
 טנופ ַא רָאנ ,דלֲעג ןַײק טקִישֲעג טִינ םהיֵא יז טָאה רעבִירעד ,ןֶעז
 .הנתמ ןימ ַא ,טמַײה סָאד ,ייהט טול ַא טיט רֶעקּוצ

 ךיִא ּבָאה ,בוטש ןיִא םהיִא ּוצ ןעגנַאנעגנַײרַא ןִיּב ךיִא ַיװ
 ןּופ ןֶערהָיר טנָאקַעג טִינ ךַיז כָאה ךיִא זַא .ןעקָארשרַעד יֹוזַא ךַיז
 עטשרֶע סָאד ןהעוֲעג ךיא ּבָאה ּבוטש ןימ ַאזַא לַײװ ,טרָא םָעד
 .םיוג יד ּוצ ןהָעג טשִינ לָאמנַײק געלפ ךיִא . ןַעּבעל ןַײמ ןיִא לָאמ
 .קיש ,םיצקש :ןעשנעמ טימ ּבוטש ץלופ ַא ןהָעורֲעד ּבָאה ךיִא
 ,רָע'מינּפ עטיור טימ ,דנוזַעג ןּוא ךיֹוה עלַא .סֶעייונ ןּוא םיֹוג ,םָעס
 סעיוג יד טימ סעסקיש יד :טַײּברַא ַײּב ןוהטרָעפ ְ ונעז עלַא ןּוא
 -לֵא רֶעֹד .טַעצּפַאל ןעטנַעלפ םיצקש יד ןּוא ,ןֶע עניפש ןּוא ןֵעּבַעוו
 טרניצ ןּוא ךַעלעניק טקַאה ,דרֶע רָעד ףיֹוא טציז ןַײלַא עלמוש רעט
 עג עטלַאנַא ןּוא ,ךַיז טצַײה ןעװיא רעד .ןָא עלַײװ ַעלַא ַײז
 טרַאשַעגנָא טָאה יז .ןֶעװייִא םָעד ןּופ סעילפָאטרַאק סיֹורַא טרַאש
 מָאה ההּפשמ ץצנַאג יד ןּוא ,סעילּפָאטרַאק טִימ רֶעֹמע ןעטיֹורג ַא
 :עגקעװַא ןַעמ טָאה שיט ןֶעּנֶעג .ערעשטעװ ןַעסֶע טצעזעג ךַיז
 ןּופ לעסָאר ןעטלַאק גורק ןעסיֹורג ַא טִימ סעילמָאטרַאק יד טלַעטש
 בעל ץסיורג ייװצ טנעלענקעװַא ןעמ טָאה שִיט ן'פיֹוא . םעקרעגּוא
 ןיִא ןעשנעמ עכילע יד ןעּבָאה גנידצלַא סָאד טא ןּוא .טיֹורְּב ְךֲעֹל
 ךַײלג ךיז ןעמ טָאה ןַעסֶע ץכָאנ .ןעסענעגמיֹוא טונימ .ףניפ ענייֵא
 ,פמעלקרעפ ,טרָעיורטרעפ םינ ןּוא ,טַײּברַא רעד וצ טצַעזַעג קִירּוצ
 .םִעניַאניִא ָעלַא ןעגנּוזַעג ןעָאה ַײז ,גנַאזעג .טימ ,ילחערפ רָאנ
 רָאנ . תֹולֹיק יילרעלַא ןּופ רָאה רנעש א ןעמּוקעגסוא זיִא םִע ןּוא
 טָאה ןּוא .רימ טימ ַעלעקניװ א ןיִא טצַעזֶעגקַעװַא ךִיז טָאה עלמוש
 רָע לַײװרַעד ךיז טָאה עטיג-װמורפ . ןעכָארּפשעג רַימ דיײהרעליטש
 :יק ןעטלָאּפשעג טציִא טָאה עכלעװ ,עיֹוג רעטלַא רעד טימ טכַארּב
 ןּוא ןֶעּבַעל ןימ םָעד ףיֹוא טקוקעג ּבָאה ךיִא .ןעדנּוצעג ןּוא ךַעלַענ
 :על םִיֹוג יד זַא ,טנַײמַענ ךיִא ּבָאה טסיזמּוא טָאד ,טכַארטַעג ּבָאה
 שקנינַילק ןיִא ןעניואװ ,גידנעמש ןְעװערָאה ַײז לַײװ ,טכעלש ןֶעּב
 געלפ ךיִא . תֹוליכֲא עטסָארּפ  ןַעסֶע ןּוא ךעלעביטש עטרעכיוררעפ
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 .גרעננעגייפ לחר

 טלַעװ רעד ףיֹוא ןעשנעמ עטסכילקילגמוא יד זַא ,ןַערֶעלק גידנעטש
 ןיִא ןעלמּוש ַײּב גידנַעציז ,טציִא רָאנ .םִיֹוג עטסָארּפ יד ןֶענֶעז
 . תועט ןַעסיֹורג ַא טַאהֲעג ּבָאה ךיִא זַא ,ןהָעזֲעג ְךיִא ּבָאה ,ּבוטש
 יד טימ עלעּביטש סָאד טציִא ךָאנ רִימ ןעהעטש ןַעגיֹוא ענַײמ רַאפ
 ,ןעשנעמ ןּופ רע'מינּפ עכילהערפ ץדנוזעג ןּוא ךעלעניק עגידנַענַערּב
 .גנַאזֲעג ךילהערפ ַאזַא טימ ןעטַײּברַא ןּוא ןַעצִיז עכלָעװ

 ַא ןעּבֶעגַעג ךָאנ רַימ טָאה ןּוא ןעכָארּפשעגּבָא ךימ טָאה עלמוש
 גנידצלַא טָאד ָּאה ךיִא . ןעקנירט ּוצ ףיֹוא רעסַאװ לָעג לָעְׁשעלפ
 ןּוא טנַעזערּפ סעמַאמ רעד רַאפ קנַאד ןץ'טימ םָעניַאניא ןְעמּונֲענּוצ
 םוג רהָעז טכ ַאנ יד ּבָאה ןּוא ןעלטינ:עמורפ טיימ ןעגנַאגעגקַעװַא ןיּב
 ךימ עדלָאג ןעמוקעג ןיֹוׁש זיִא גָאט-רַאפ הָירפ ץנַאנ .ןַעפָאלשעג
 נָא ךינ רָעד ןיִא ךיז ּכָאה ךיִא .םִיײהַא ןערדָאפ .ּוצ ןֶעקעװפיוא
 :כָעט ַערהיִא טימ ןּוא ןעלטַינ:עמורפ טימ טנענעזעג ךיז ,ןּוהטִעג
 .גֲערּב םיּוצ ןעדלָאג טימ ןַעגנַאנעגקַעװַא א ןּוא רֶעט

 םענעש םֶענֶעי ,יצַאלַאק ןהעורֲעד טשרֶע ךיִא ּבָאה ָאד שָא
 ּוצ םרַאנעג ןערהָאי ענַײמ עלַא ּבָאה ךיִא ןעכלעװ ,ןצַאלַאק ןרַעַײמ
 רעקנינַײלק ַא רָאג לָעפרֲעד סָאד סיֹוא טהעז ליטע ןיִא .ןהָעַז
 רימ ךַיז טָאה גידנעטש  ןעגיוטס יד רעטניה טַײװ ,טַײװ טגעיל ןּוא
 ךיִא .ךַײט טַײז רֶענֶעי ףיֹוא ןעטרָאד זיִא סָאװ . ,ןעַיװ טלָאװעג
 .ֹנ טדעמש ןּוא רעפרֶעד ַעֹלַא ּזאוו .ןערעלקרעפ טפָא ךיז געלפ
 רימ יז ךיִא געל ײטָאש ן'טימ ךַײלג הרוש ןייֵא ןיִא - ךיז ןַעניפ
 :ײװ ץלַא זיִא -- טדָאטש ערָעטַערג ַא סָאװ ןּוא ,ןעלעטשרָאפ עלַא
 ,ץלָעס :טַײז ןייֵא ןיִא ךיז טהִיצ טָא . ליטדעמש רעזנּוא ןּופ רֶעט
 ּואװ ,םי ןעצרַאװש ןֶעּבֶענ טדָאטש עסיֹורג יד טהעג ךָאנרעד ,קסנימ
 עג רעטַײק רָעֹד ּואװ ,גרוּכרֲעטַעּפ זיִא ךָאנרעד ,טניואװ ַעָּאּב יד
 .עקירעמַא טימ זִירַאּפ יש זיִא רָעטַײװ ןּוא ,ךַיז טנִיפ

 ןיִא ןיִא סֶע סָאװ רֶעֹּבֶא ,טַײז ןייֵא ןיִא ץלַא זיִא םָאד ,טוג
 ןעכערב רימ ךיִא גָעלפ  ,יצַאלַאק ךאנ זיִא םָאװ ?רערעדנַא רעד
 רַענֶעי ףיֹוא ןֶעקּוקרַעּפ טַײװ ךיז געל ךיִא זַא ןּוא ,ּפָאק םָעד
 ךיז טגָידנֶע !צַאלַאק רַעטניה סָאד ,טכַאדֲעג רִיֹמ ךִיז טָאה ,ךַײש טַײז
 גָארַא לעמיה רָעד ןעטרָאד ךיז טזָאל טסַיזמּוא טִינ .טלָעװ יד ןיֹוש
 רער יֹוזַא

 טימ טלָאװעג ְךיִא טלָאװ ,ָאד ןיֹוׁש ןִיּב ךיִא ןָעװ ,טציִא רָאנ
 ןעװ .טלֲעװ רעד ןּופ ףֹוט רעד ןקַאט זיִא א יצ ,ןַעטִיװ תמָא'נַא
 יֵאלֲעג ךיז טכַאד ךיִא טלָאװ ,ןַעדלָאג רַאּפ ארֹומ טִינ ּבָאה ךיִא



 .ןערהָא-רעדניק יד

 רגַאה ן'טזמ לָעמִיה םעד ןָאק ןעמ ואװ ,טרָא םָעְנֶעי ּוצ טַײװ ןעפ
 ?ַײרַא רהיֵא טימ ךִיז זּומ ךיִא ןּוא ,טלײא רֶעּבֶא עדלָאנ . ןעגנַאלרעד
 ףֹורַא רַעטַײװ ךיִא קוק ךָאד רָאנ ,לָעפיש ץיִא ןֶעצעז

 ןופ גידנעטש יװ יֹזַא . ןהענפיֹוא ןעּביֹוהֶעגנָא טָאה ןּוז יד
 ןּוא ןערעַײש יד רעשנּוא ןַעטלַאהֲעּב טציא יז טנעִיל ןַעגרָאמהִירּפ
 .יורמש יד רָעּכיִא ךִיז יז טזַײװַעּכ ,גיוא גָידנֲענַערּצ ַא יװ ,גנולצולּפ

 עסיֹורג ץטרעּפמולעגמוא יד טִינ ןֶעװ ,ךִיז טכַאד טָא רָע ַענֶע

 .ןָא טמוק ז ןענַאװ ןּופ ןהָעוֲעג ןעמ טלָאװ ,ןֶעַיּבַעג
 רעד ןיִא גידנעקוק ןַערָאװַעג דעַימ ןעגיוא ענַײמ ןֶענֶע עד ףוש

 :רָאד טשרֶע ,רעפַאװ םיוצ ֵעזָאלעגכָארַא יז ּבָאה יא ןּוא ךיֹוה
 רַעד סיֹורַא טקוק לעגעיּפש ַא ןופ יװ :ַענַעגיײַא סָאד ךיֹוא -- ןַעמ
 ,ןז יד ןעלעטשרעפ עכלעװ ,ןערעַײש יד טַימ לָעמִיה רֶעהָאלּב
 םַעד טרעה ןַעמ סָאװ םיֹוק ,טרָעוילגרַעַמ יװ זיִא רָעסַאװ סָאד ןּוא
 ַא סעּפִע ןְעּבַענעג רימ טָאה טָא רָאנ .ָץלסֶעװו רָעד ןּופ ּפַאלק
 -יש יצ ןְעּביֹוהעגנָא טָאה רעסַאװ סָאד ןּוא ןערעטש םַײּב ןֶערּב
 .לָאג ןּוא עטיור ,עהָאלּב ןיִא . ןערעילַאק ַײלרעלַא טימ ןערעמ
 ןיֹוׁש עמ ןָאק ףיֹורַא . טֶענִימעג ךַײש רעד ךַיז טָאה ןֶעּברַאפ עֵנֶעד
 .ָעֹּב רהיִא ןּופ ןעזיװעגמױרַא ןיֹוש ךַיז טָאה ןּוז יד ,ןעקּוק טִיג
 .שִינעטלעה

 םִא טשרֶע ,טַײז רֶערֲעדנַא רעד ןיִא טקוקעגמוא ךיז ּכָאה ךיִא
 ןעּביֹוהְעגמיֹוא ךיז ךיִא ּבָאה גידנעלִיװ טינ . גַערּב רעד ןיֹוׁש זיִא
 .םִיהַא עטכַארמרעפ ַא קָעװַא ןוא ,לעפַיש ןּופ

 ,םַעמרַאװ ןִעסֶע רדח ןּופ ןעמּוקעג זיִא לירֲעדּורּב ןַײמ ןֵעו
 ?ענַײנ ןּוא ןעטרָאג ןיִא ןעפּורַעגסױרַא דַייהרעליטש םהיִא ךיִא ּבָאה
 טנערפעג גיר

 ;ףיוא טהעג ןיוז יד ןענַאװ ןופ טסַײװ .ּוד --

 .טסנרֶע טרעפטנעעג רֶע טָאה -- ,סַײװ ךיִא ,ָאי --
 | :ןַענַאװ ןּופ יג --
 רָאט לעדַיײמ ַא ?ןעגָאז עקַאט ריר לָאז ךיִא ,טסלַיװ ּוד ,ַא --

 .ןעכַאז עכלעזַא ןּופ ןַעסִיו טִינ
 טינ םַענַײק רַאפ לַעװ ךיִא .גָאז ,רעקנַירעַײט ,עק'גמחנ --

 .ןעטַעּבעג ךיז ךיִא ּבָאה -- ןעלהעצרעד
 ;רַייהרעלישש טגָאזַעג ןּוא ןּוהמָעג טכַארט ַא לעסיּצַא טָאה רֶע
 ןּופ ?ףיֹוא טהעג ןהוז יד ןענַאװ ןּופ ןעסִיװ טסלִיװ ּוד ,,ּונ --

 .ףיוא יז טהעג רעטסנעפ ַא



 ןוא לַעמִיה ןעשַיװצ טלָעװ קֶע ןיִא ,רעטסנעמ : ןו יאדוַא -- ֹ : :
: 

 עלַא טהעג ןַעשרָאד ןּופ טָא ויִא -- ,רעטסנעפ ַא ןאהרַאפ זיִא דרֲע
 . ןוז יד ףיוא ןעגרָאמהִירפ

 ;ד טהֲעגרָעפ ץשז ןיהּואו
 םהעטשרעפ  .רעטסנַעפ םֶענַעגייֵא םָעד ןיִא .ךיֹוא --

 לם .ַענֲענייֵא סָאד . תעל-תעמ עלַא ךיז טהערד טְלָעװ
 .בפעמ ןַייק טכַאנ;רַאפ םמּוק ,הרומ ףיֹוא ה:רמרָעד ןיִא זיִא

 טנערפעג םהיִא ךיִא ּכָאה -- ?ץילַא םָאד ּוטסַיײװ ןַענַאװ ןּופ --
 . טניֹוטשרע

 , רפס ַא ןיִא טנעַיילעג ּבָאה ךיִא 3 ןַענַאװ ןּופ טסײה סָאװ --
 ךיז ןעמ טָאה ןַאמירָאנַא ךרוד זַא ,ןעּנעירשעג טחעטש ןַעטרָאדי
 רעד רֶעּביא נג גנַאל יֹוזַא ןיִא על ּבַא .טסואוורעד סָאד
 ַא ויִא ןעטהָאד טשרֶע ,לָעמַיה קַע ןיִא ןֶע וקֲעג זיִא רע דַיּב ,טלָעוװ
 טיֹורְּב יד טימ ץּברָאט ןַײז } קעזַא םנעל ןּוא רֶע טמהָענ .רעטסנעפ
 זיִא םָע טשרֶע ,ּפַאח ַא ךַז טינ רֶע ,םּורַא עלַײװ ַא ןיִא . ןעטרָאד
 רעטי ןִע ביֹוהענָא ךֶעּבענ טָאה רֶע .רָעטסנַעֿפ סָאד ןֶערָאװֲעג םלעג
 ?טיֹורּב ןהָא טלַעװ קַע א ןעמ טוהט סָאװ ,עקַאט ןּוא .,ןענַײװ .ּוצ
 ןיִא ןעגרָאמ זַא ,לָעמיה ןּופ .לוקי תֹּב ַא םהיִא טרעפטנע גנולצולּפ
 טל יד לַײװ ,רעטסנעפ פָ ד רֶעהַא ןעמּוק-קירוצ טעװ ,טַײצ רֶעד
 .םָאר ןַעמ םַײװ ,ןָא טלָאמַעד ןּופ טָא זיִא . ךַיז טהָערדי

 ןַײמ ןעגעג ןערָאװעג ֶעלַאמעגָּ ָארַא קרָא םש ךיז ַײּב ןַיּב ךיִא
 -- ךֲעלגנּוי יד ןעשנעמ עכילקִילג . טַײקטסָארּפ ןַײמ  טִימ לרֲעדּורּב
 ענעגָאלשרעד ַא .ַײז ןעסַײװ גנידצלַא ןופ -- :טכַארטַעג ְךיִא בָאה
 :ענּכֶא ןַעטרָאד ןּוא טקּורעגקַעװַא רָעמַאק ןיִא םיֹוק ךִיז ךיִא ּכָאה
 יד .סָאװרַאפ גידנַעטַיװ טִינ ןַיײלַא ,דנַאנַאכָאג העש עצנַאג ַא טנַיײװ
 ד טָאה לָעיר-ַעיִפַאֹּב רָאנ ,ןעקָארשרעד דלַאּב ךַיז טָאה עמַאמ
 טָאה ךָארּפש רעד סָאד ,ןמיס ַא ,ןעטּוג וצ זיִא סָאד זַא ,טְגִיהּורֲעּב
 לירערּורּ ןַײמ טימ ךיִא .ןֶעוֲעג עקַאט זיִא יֹוזַא ןּוא .ןעפלָאהעג
 2ענ טָאה עלמוש סָאװ ,רָעפַאװ ַעלֲעג סָאד ןעקנּורטַעגסױא ןעּבָאה
 . ןערָאװעג דנּוזעג עדַיּב ןענֶעז רימ ןּוא ,ןֶעּבַעג

 יד ןָא ןְעטעגרעפ טעמכ ןיוש ןַעּבָאה ל'רעדורּב ןַײמ ןּוא .ךיִא
 + חעטַײװ סָאװ זיִא עמַאמ יד רָאנ ,לִירּפַא ןְעטשרֶע םָעד ןּופ קַערשִי

 לעסיּבַא ךָאנ ךיז יז טָאה ּוצֹרֲעַד . ןַערָאװעג רָעכַאװש ץלַאו
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 קרַאטש ןַעּביוהעגנָא טָאה ןוא ,ץלעפ ןּופ גידנערהָאּפ - ,טלהיקעג

 יח 8 } יחד



 . ןערהָאירעדניק יד

 םימַעּפַא םָעד ןערָאװַעגנָא ךיֹוא יז טָאה ןַײװכעלסיּב . ןֶעטסּוה ּוצ
 ןעגעלמ ,ץלעמ ןַײק הרוהפ ךָאנ ,ןערהָאמ טנעלפ יז זַא .ןַעֶע ןּופ
 רָאנ .רָאטקָאד ַא ּוצ ןהעגנַײרַא לָאז יז ,ןֶעגָאז דנַײרפ ַעטּוג רהיִא
 בָא ךיז טִינ טַײצ ןַײק טָאה יז זַא ,ןרָעפטנֶעּבָא ץלַא טגעלפ יז
 םָאד .דנּוזֲעג טָאג ןעקנַאד ןענַעז רעדניק יד יּבַא ,ךיז טִימ ןֶעּבֶעגּוצ
 .ןענֶעװמַערהיִא רַאפ גּונֲעג ןֶעוֲעג ןיֹוש זיִא

 זיִא ץמַאמ יד ןּוא ,ןעכָאװ עכִילטֶע רעּבִירַא ךִיז ןֶענֶעז ייֹוזַא
 זַעטלַאהעג ןיֹוש טָאה סֶע .ןערָאװעג רָעקנַארק ץלַא רעטַײװ סָאװ
 צ ןַערהָאּפקַעװַא טוּומֲעג יז טָאה הנשה:שאר:ברֲע זַא ,טַײװ יֹוזַא
 יד וַא ,טרָעלקרֶע ןָעבָאה םירוטקָאד ַעֹלַא .ץלעס ןַײק רָאטקָאד
 ַא ןיִא סָאר ןַא ןּוא ןעגנול יד ףיֹוא רַאטַאק ַא טסַיײה טַײהקנַארק
 ַאזַא וצ זַא ,טנָאזעג ךיֹוא ןַעּכָאה ַײז .ןערהָאי עגנַאל ףיֹוא קנערק
 +עג רָאפ ַא טימ לָעטַײּב ןעכַײר ַא ןעעּבָאה רָאנ ןַעמ ףרַאד קנערק
 .רַעקנַארק רעד םּורָא ןהעגמורַא ןַעלָאז עכלַעװ ,ןעשנעמ עדנוז

 .ישעלפ טימ טלעטשעגמורַא ,ץלעס ןיִא ןֶעסֶעוֶעג זיִא טמַאמ
 .םיריוטקָאד יילרעלַא ןופ ןַעטּפעצַער ןּוא ךַעלעקשוּפ טימ על
 רעדנַאנַא ןַעּבירשרַעפ טָאה ןּוא רערעדנַאנַא ןעמּוקַעג זיִא גָאט ַעלַא
 ףיֹוא ןַעּבענַעג טָאה ןּוא רָאטקָאד ןייֵא ןַעמּוקֲעג זיִא ָאד .לעשעלפ
 רָעּבֶא ןעמוקַטּב עכילקילגמוא יד טָאה ,טסוה םָעד ןעמלַאהּוצנייַא
 גָאה .ןֶערָאװַעג טקיטשרַעד טשִינ רעִיִׁש זיִא יז זיִא ,עקשִידַאז ַאזַא
 טּפעצער ַא ןעּכעגַעג רֶע טָאה ,רָאשקָאד ןעטַײװצ ַא ךָאנ טקִישַעג ןָעמ
 .ןעמֶעטֶע וצ רעננירג ןַײז רהיֵא לָאז סֶע ידּכ ,ןעטסוה יוצ ףיֹוא
 ?םיֹוא ךיז טָאה יז זַא ,ןעטסוה ּוצ ןְעּביֹוהֲעגנָא יֹוזַא רָעֹּבֶא יז טָאה
 טקיש .ןעכעטש ןעּביֹוהעגנָא רהיִא טָאה סֶע ןוא ,ןַעטַײז יד ןְעסירַעג
 יז טלַעטש ןּוא רעטירד רעד טמוק ,רָאטקָאד ןעטַירד ַא ךָאנ ןֶעמ
 םעד רהיֵא טכַאמ ןּוא ןַעגילפ עשִינַאּפש טימ ,סָעקנַאּב טימ םּורַא
 םִיריוטקָאד יד זַא ,רלַאװנ יז טַײרש .ןעדנואװ ןיִא רֶעּפרֲעק ןַעצנַאנ
 יֹזַא ןֶעוֲעג טִינ רָאג רעדִירפ זיִא רהיִא ,טֶע'גרה'רעד !װ ןַעּבָאה
 ירד ץלַא טפור ןַעמ ןּוא ,םּויליטנָאק ַא ןעכַאמ ּוצ טבַײלּב .טכעלש
 ערעַײז עלַא וַא ,ַײרד עלַא ַײז ןעטַילשַעּב ָאד .םַענייַאניִא םִיריוטקָאד
 ןַיק טִינ ףרַאד יז .טִינרָאג ףיֹוא ןעגיוט ךַעלעקשיּפ ןּוא ךֶעלשעלפ



 ,גרעכנעניימ להר

 ןּוא גיהור ןַײז ,וַײּפש עטּוג ,טפּול עשּוג רָאנ ףרַאד יז ,ןַעטּפֶעצַער
 ?קָאד יד ןּופ רָענייֵא זומ גָאט ַעלַא רָאנ ,ךַאז ןַײק ןופ ןַעטכַארט טינ
 .סָאד טּבַײלּב יֹוזַא .ןְערֶעװ רהָאװעג ןַעמּוק םִיריֹוט

 ,ןעהִיצרַעפ ךיז טָעװ טַײהקנַארק רהיִא זַא ,טהעז ץמַאמ יד
 =עיורט ַא ןָא טנַײרש יז .דמערפ-רעד יִא ןַילַא ןַעבַײלב טִינ יז לַיװ
 ףרַאד רעטכָאט רֹהיִא זַא ,ןַעמַאמ רעמל ַא רהיִא וצ ףעִירּב ןֶעגִיר

 ַאזַא ַײּב ןּוא ,עקנַאינ ַא ךַיז ּוצ ןעּצָאה רהָאי גיסַײרד-ןּוא:טכַא ּוצ
 ;עמַאמ יד יװ רֶעכלִיּב זיִא רֶעװ ,יז טּבַײרש ,ךַאז

 ןיִא שטָאה ,דמערפ-רעד ןיִא עמַאמ יד ךיז טנִיפֶעג לַײװרַעד
 עטוג ןּוא ץמורפ ,ערעַײט יד -- טסַײה דנעה עטּוג יד ןּוא ,דנֲעה עטּוג
 טינ טָאה עכלעװ ,עט'רבה עגילָאמַאנַא םַעמַאמ רָעֹד ,עשיומ:רּתסַא
 ןעכוז גידנעשש רַאפרַעד טגעלפ עכלֶעװ ןּוא רַעדנִיק ןַײק טַאהעג
 ןופ נָאה ןּוא םִייהרָעד ןיִא ןֶעווֲעג ןַיּב ךיִא . ןענעידרעפ ּוצ תווצמ
 ,ףעִירּב ןעמַאמ רַעד ןופ טַאהעג ּבָאה ךיִא .טסּואװועג טינ ךַאז ןַײק!
 יז ךִילדהָעפַעג יֹוזַא יװ ,תמא םָעד ןעּבירשַעג טינ דימ טָאה יז רָאנ
 ;דלֲעג ןַײק טימ טינ טגרַאק יז זַא ,ןעּבִירשעג רָאנ רָימ טָאה יז .זיִא

 ַײרד רהיִא ּוצ ןַעמּוק יז ; םִיריוטקָאד עטסערג יד ַײּב ךיז טרירּוק יז
 ,ןענַאטשרַעפ טינ ּבָאה ךיִא .ךיֹוא טכַאניַײּכ לָאמַא ןּוא גָאט ַא לָאמ
 ,טכַארטַעג רָאנ ּבָאה ךיִא .ןֶעטַיזיװ עטפָא יד ,ןגטײשעצ םִע סָאװ
 קרַאטש ּבָאה ךיִא םורָאװ , טפָא ןעמּוק ַײז סָאװ ,טוג רהֲעז זיִא סֶע זַא
 ַײז סָאװ זַא ,טרֶעלקַעג ּבָאה ןּוא ביריוטקָאר יד ןיִא טּביולגעג
 .ןעצּונ רֶערֶעטערג ַא ןַײז ץלַא ךָאד טעװ ,רהֲעמ ןהעג ןעלֶעװ

 :עֹּב ףיֹוא יװ םִיריושקָאד ףיֹוא טקּוקַעג טלָאמָעד ּבָאה ְךיִא
 טינ ךיז ְךיִא ּבָאה רעבירעד ,ןעשנעמ ַערענעה סעֹּפֶע ,ערעדנּוז
 טסעפ ּכָאה ךיִא ,טַײהקנַארק סעמַאמ ןַײמ רַאפ ןעקָארשַעג קרַאטש/
 ענַעז יז : ןעלייהסיֹוא דלַאּב יז ןעלַעו םִיריוטקָאד יד זַא ,טּביֹולגֲעג
 עקיש טָאג טַעװ ןֶערֶעדעי ךרוד ןֶעװ .טָאג ןּופ םיהּולש עלַא ְךָאד
 .ןַערעװ דנּוזֲעג עמַאמ יד ןיֹוש ךָאד טעװ ,האופר עלעקיטש ַא
 סָאד זַא ,טָאג ןֶעטֶעּבעג רָאנ ּבָאה ךיִא .ןַײז טִינ רָאג ןָאק שרֶעדנַא
 ךיִא יֹוזַא ײװ ןֶעהַעז טַײל יִא ,טָאנ יִא לַײװ ,רָעכִיִג סָאװ ןַײז לָאז
 רעהירפ סָאװ טִינ סַײװ ךיִא .ןעמַאמ רעד ןהָא ןַײלַא ךִיז רֶעטַאמ
 ןַײז ףרַאד ךיִא ןּוא טלַא רהָאי ףלָעוװצ ןַעצנַאגניִא ןו ְךיִא ,ןּוחט ּוצ
 זיִא אמּתסמ רָאנ . ךיֹוא בומש ןיִא עט'תיבה-לעּב ַא ןּוא ןִירעמַערק א
 .יֹוזַא טרעשָעּב ןיֹוׁש רָימ ךָאד

 ןעמוק עמַאמ יד ןיוש טָעװ תֹוכוס ףיֹוא זַא ,רָעֹּנֶא ףָאה ְךיִא

 יי ןיטי-אא



 . ןערהָא-רעדניק יד

 הער גנַירצלַא ןיֹוׁש רַימ ןֶעלֶעװ טלָאמעד ןּוא ,םִיײהַא דַייהרעטנּוזעג
 =םֹוי םַענעש ַא טכַאמָעג ְךיִא ּבָאה לַײװר עד .ןעדיירפ יִא ןעלהעצ
 םָעד לָאז ךיִא ,ןֶעּבִירשַעג רימ טָאה עמַאמ יד לַײװ ,לָאמ ַעלַא יװ בֹומ
 להוש ןיִא ןֶעגנַאגעג ךיִא ןיב הנשה:שאר .ןַערעטשרעפ טינ בֹוט=םֹוי
 םעמַאמ רעד ּוצ דנַאװ-חרומ ןיִא ןַעגנַאגעגּוצ ןיּב ךיִא .ןערעה רמֹוש
 רהיִא ףיֹוא ַענעדּוי עדמערפ ַא ןהָעזרֲעד ָּאה יא יװ רָאנ ,טדָאטש
 ,טסַײה סָאװ :ןַעצרַאה ןיִא ןוחטעג ךָאטש ַא רימ סֶע טָאד ,טרָא
 ךִימ טָאה עדמערפ יד ?עדמַערפ ַא טצִיז טרָא סַעמַאמ ןַײמ ףיֹוא
 קּוק ַא רָימ ףיֹוא טָאה יז זַא רָאנ ,טרָא רהיִא ףיֹוא טצֶעזַעגרַעדִינַא
 ןַײמ ,טָאג טעּב :טגָאועג רַימ טָאה ןּוא םינּפ-תונמחר ַא טימ ןּוהשָעַג
 רֶעטרֲעװ ערהיִא רַימ ןַעּבָאה !ןַײז דנּוזֲעג לָאז ץמַאמ ןײה ,דנַיק
 ןערָאװעג ןִיּב ךיִא .רַעמַאה ַא טימ יװ ּפָאק ןיִא פָאלק ַא ןֶעַּבעגַעג
 ךיֹוא ןּוא קוק ןעגיד'תונמחר רהיִא רַאפ ַעֹנֶעדּוי יד ףיֹוא יב קרַאטש
 . .סעמַאמ רעד רַאפ טָאג ןֶעטֶעּב ןעסִייהעג רימ טָאה יז סָאװ ,רַאּפרַעד
 ,טינ ןַעד ךיִא סַײװ ןַײלַא ?ןַעגָאז ּוצ רימ יז טָאה סָאװ .דנּוזעג
 .הָעז ְךיִא טשרֶע : טקוקעגמוא ךִיז ּבָאד ְךיִא ?טָאג ןַעטֶעּב ףרַאד ןעמ זַא
 יד ַיװ ,קּוק ןעגיד'תונמחד ַאזַא טיט רִימ ףיֹוא ןעקּוק רֶענַײװ ַעלַא
 ךַיז טיהֲעג ּבָאה ןּוא רעּבַײװ עלַא ףיֹוא זַייּב ןֶערָאװעג ןיּב ךיִא .ענֶעדּוי
 .מצעזעג ךִיז ּבָאה ךיִא . םִענִייק ןעגיֹוא יד ןיִא ןעקוק וצ טִינ רהֲעַמ
 .הנוּכ סיורג טִימ הניחּת ַא ןַענֶעַיײל

 ,טנַעװַאדעג טסנרֶע רהעז ךיִא ּבָאה הנשה-שאר נעט עדִייּב
 ץלַא זיִא סָאד .גָאט ַא טסַאפַעג ךיִא ּבָאה  הנשה-שאר וי ןּוא
 ,האופר ַא ןַעמַאמ רעד ןעקיש לָאז רֶע ,ּבעִילּוצ טָאג ןֶערָאװַעג ןּודטָעַנ
 .ןעמַאמ רעד ןופ טכַארּבעג תֹולנע :יִלעּב יד רימ ןענָאה זּכ.םֹוי ברע
 ,ןֶעּבירשֲעג טָאה ץמַאמ יד .ןעכילהערפ ןַייק טִינ רהעז ,ףעִירּב ַא
 .ןֶעגָאטהַעװ עכילקערש טדַײל יז .ןְעווֲעג יװ קנַארק ץלַא ךָאנ זיִא יז זַא
 ..ןעפלָאהֲעג טִינ רָאג לַײװרעד ךָאנ -היִא ןַעּבָאה םִיריוטקָאד יד
 ,טּוג טִינ זיִא לַײװרַעד .רַעטַײװ ףיוא ןַעגנּונּפָאה ץלַא רהיִא ןַעּבִיג ַײז
 םמעװ טָאג !טִינ ךַיז טקערש ,ךעלרעדניק :יז טּבַײרש ּוצֹרֲעַד רָאנ
 .בוטש יד ּבָא טִיה ,יז טּבַײרש ,רָעטכָאט ןַײמ ,ּוד ןּוא ! ןֶעפלַעה
 ףיֹוא זַא ,ןעסַעגרעפ טִינ ךיז טסלָאז .טָארק ןיִא שנעמ ַא ַײז ןּוא
 .גנידצלַא טזָאלעגרעּביִא ךיַא ּבָאה רָיד

 לרָעדּורּב ןַײמ טימ ךַיז ךיִא ּבָאה ,ףעירּכ םעד גידנֲענֶעַײלרַעּביא
 עדַיּב רעומה-ליח ןַעטָאלשַעּב ןַעּבָאה רִימ ןּוא ,טנַײװעגסוא טּוג
 לָעסיּבַא ךַיז ךיִא ּבָאה טימרָעד . ןעמַאמ רעד ּוצ ןֶערֶעוֶו רדָאװעג ןערהָאפ



 .גרעננעניימ להר

 ןעשנֶעַב טלָעטשעג ךִיז ךיִא ּבָאה ןַאד .טַאנרַאפ זַיּב טגיהורֲעּ
 טימ לָעזַיר-ַעיסַאּב טכיל טשנעּבעג טָאה רֶעמַאק ןיִא ןּוא ,טכיל
 גנידצלַא טָאג ַײב ןֶעטֶעּבעגסיֹוא יז טָאה רעהירפ .ןייהעג סיורג ַא
 יז טָאה ךָאנרעד .רָעדנַיק יד טימ ןַאמ רהיִא רַאפ ןּוא ךיז רַאפ
 :רָעד ךַיז ְךיִא ּבָאה ָאד טָא .ןעמַאמ ןַײמ רַאפ טָאג ןעטעּב ןעמּונעג
 .זיִא עמַאמ יד ךילרהֲעפעג יֹזַא יװ ,תמא ןָעצנַאג םָעד טסואװ
 ךימ טָאה יז .עגַאל סָעמַאמ רעד ןֶענֶעװ טדָערעג טָאה לעוַיײר-עיסַאּב
 ,טָאג ןעטעבַעג טָאה ןוא ףֹוס ןיפיוא טנדָאמרַעד ל'רֲעדּורּ ןַײמ טימ
 דַײהרַעליטש ךיז ּבָאה ךיִא .םימֹותי ע'תמא ןַיײק ןעבַײלּב טינ לָאז ריִמ
 --המֹותי עיתמא : ןַעמָאנ ןַײמ גידנערעהרעד ןּוא ,טרעהָעגסיֹוא גנידצלַא

 ,ןעגָאו רַימ לָאז יז ,ןִייװעג ַא טִימ רהיִא ּוצ ןַעּפָאלַעגנַײרַא ךיִא
 ּבָאה ךיִא זַא ,ןענַאטשרַעפ דלַאּב טָאה יז .ךָאנ טּבעל עמַאמ יד יצ
 ךימ יז טָאה ךָאד .ץלַא ןיוש סַײװ ךיִא ןּוא טרעהעגרעשנּוא ךיז
 ןיִא ןעגנַאגָעגקֶעװַא זיִא ןּוא ,טנָאקַעג טָאה יז לעיטַײװ ,טְגיהּורֲעּב
 ,ןַייװעג ַא טימ טִינ בירעמ ןענװַאד טלעטשעג ךיז ּכָאה ְךיִא . להוש
 .ןעפ יד םּורַא יװ ,טקרעמַעּב טִינ ּבָאה ךיִא .ירשעג ַא טִימ רָאנ
 .,טכַאלַעג רימ ןּופ ןעּבָאה ןּוא סעסקיש ןענַאטשַעג ןַענעו רֶעט
 ,טלהעצרעד ּךָאנרֲעד רימ ןֶעּבָאה יז .עגּושמ ךִיז ךַאמ ךיִא יו
 .עג ךיז ןּופ ּכָאה ,דרֶע רעד ףיֹוא טלעקַײקעג ךיז בָאה :
 ,ןעסִירעצ ךוטרַאפ ַא ךיז ףיֹוא ּבָאה ךיִא .ּפָאק ןופ רָאה יד ןַעסיר
 ךיִא ּבָאה הרבע ַאזַא רַאפ .רוּפּכ-םֹוי זיִא סֶע זַא ,גידנעטעגרעפ
 טָאג זַא ,טרֶעלקַעג ץלַא ךָאנ ּבָאה ןּוא ,טסַאמעג גָאט 8 ךָאנרעד
 זיּב ,ןֶעירשעגנָא טּוג ךיז ּבָאה ךיִא .ןְעווֲעג לחֹומ טִינ רַימ טָאה
 םינ ךימ ןַעמ טָאה ןַאד . על הוש יד ןופ סיֹורַא זיִא ןַעמ ןענַאװ
 עכילטע ןְעסעועג ןיֹוׁש ןֶענעז רימ ןעּבֶענ לַײװ ,ןעַײרש  טזָאלַע
 זַא ,טגָאזעג ןּוא טסִיירטַעג ךימ ןַעּבָאה עכלעװ ,ןעשנעמ גילדנהעצ
 ןּוא ,טַעבלָאב לַעוַייר-עיסַאּב טשירַאנ יד סָאװ ,ןעקיק טינ לָאז ךיִא
 ?צַאה .טלהעצרַעד רֶעגנַאל רֶעֹד לעקצַאח סָאװ ,ןַערֲעה רֶעפֲעּב לָאז
 רָאטקָאד רעד זַא ,טרעהַעג טָאה ןּוא ןהָעזֲעג ןַײלַא יז טָאה לַעק
 .דנֹוזֲעג ןַײז ןיֹוש יז טָעװ םּורַא שדֹוח ַא ןיִא סָאד ,טנָאזעג טָאה
 2עֹּב ךימ ןקּכָאה ,טרֶעהעג טָאה לָעקצַאה סָאװ ,דַיײר ט'רָאטקָאד ז םָעֹ
 .לָעװ ,לרָעדּורּב ןײמ . ןענַײװ ּוצ טרֶעהָעגפיױא ּכָאה ךיִא ןּוא טגיהור
 . ןערָאװעג ןַעפָאלשטנַא ויִא ,טנַיײװַעגנָא גּונֲעג ךיוא ךַיז טָאה רעכ
 . ןהעגּוצרעדנַאנּופ דַייהרַעליטש ןַעּביֹוהַעגנָא ךיז ןַעּבָאה רַעּבַײװ יד
 ןיפיֹוא רַימ ןַעּבַענ ןעלמערד | עּבילּבַעג זיִא ןַײלַא לָעזַייד-עיסַאּב זיֹולּב



 . ןערהָא=רעדניק יד

 .ענ ןוא ּפָאק ץרֲעּביִא טקֶעדעגַעּביִא ךד ךינ היֹוא ּבָאה ,ןעקָארש .רַעד קרַאטש יז ּבָאה ךיִא . ןַעטַײװ ןיִא ןּוהָעגנָא ןעמַאמ .ד ןהָעַ .רַעד ,ךיז טכַאד ,ךיִא ּבָאה לָענעיּפש קִישש ןייֵא ןיִא סְעֹּפע .רֶעד .טִיּב ערערנַא ןהָעזֲעג ךיִא ּבָאה לַעגעיּפש קיטש ןָעדעי ןיא .רָעק .יטש ןיִא ןעכָארבוצ ןַעוֲעג זיִא ןּוא דנַאװ רָעד ףיֹוא ןַעגנַאהעג ןיִא סָאװ ,לעגעיּפש רעזנוא ןהָעזֲעגסיֹוא טָאה רֶעגידיארֹומ . ןעקּוק ּוצ גידארומ ןָעועג זיִא יז ףיֹוא ןּוא רעטכַײל יד ןּופ סנֶעטָאש רעִיפ ןְעגיֹוצעגסיֹוא ךיז ןַעּבָאד דנַאװ רֶעֹד ףיוא .טנערּבעג טָאה ,דמַאז טימ טרָאװק ַא ןיִא ןעגַאטשעג זיִא סָאװ ,טכַיל ןעסקַעװ םיֹורג
 .דגיק ןַעגידהעי=ףלֲעװצ ַא ןּופ םָאלש ןעסַיז ַא טימ ןערָאװעג ןעפָאלשטנַא ךיִא ןִיּ גידנענעיל רָאנ ,עמש-תַאירק ןענעיל ןעמונ

 עז ץלַא .טעּפש טּפַאהעגפיוא ךַיז ךיִא בָאה ןַעגרָאמ ףיֹוא
 העש רָאמ ַא ךָאנ ןוא ,רָימ טַימ זיִא םִע סָאװ ,ןַעטכַארט ןְעמּונֲעו ךיז ךיִא כָאה ,טנַעװַאדָענּכָא גָאה ךיִא . ןַעטכַענ דעגיהור ךס ַא ןיֹוׁש רָאנ ,ןֵענװַאד ןַעמינֲעג ךלַאּב ּבָאה ןּוא ןַענַאטשַעגפױא ךִיג ףיוא ןיּב ךיִא .ךיֹוא לרֶעדּורּב ןַײמ ,להּוש ןיִא ןֶעווֲעג ןיֹוׁש ןַענ
 רימ טוהט סִע סָאד ,טנַײװעג יֹוזַא ןַעטכַענ ּבָאה ְךיִא סָאװ ,םיק ?שירַאנ ַא יקַאט זיִא םִע זַא ,טנֶעכַערעּב ךִיז ךיִא ּבָאה שינערעלק
 ךָאד ויִא יז טָאג ןענעקטנֶע טגידניזעג ןֶעד יז טָאה סָאװ ןּוא עגנּי ַאוַא ךָאנ ךָאד זיִא יז ?דנּזַעג ןערַעװ שינ לָאז עמַאמ יד ןַא ,רימ ףיִא טכַארט ,ןַײז ןֶעד ןָאק .ּפָאק רעד העװ טציִא ךָאנ

 ןיֵא רָאנ ,טנֲערּבַעגסיוא ןַעּבָאה רעטכַײל יד ןיִא טכיל יד .לָעקנַעּב

 ,עּביֹוט עמהומ יד ,עלַייּב עמהומ יד ,עטַאלז ץמהומ יד ,לֹרָעדּורּב ןַײמ ,ְךיִא טנַײה ; ןעלמיה .ןעּבעִיו ַעלַא טלַאּפש תֹולפּת ערהיִא טִימ ןַײלַא ַעּבָאּב יד  ןַעטַעּב לָאז סֶע רָעֹװ ,ָאד זיִא ווא ַײּב .דנװ עג ןַײז לָאז יז -- ,ךיז ַײב טסעפ ךיִא רָעװ - ,טָאג ַײב ןעמ ..ןבסיוא ןעלַעװ רימ !ןַײז שינ ןָאק סָאד ,ןַײנ ,ָא .עמורפ ַאזַא
 טלעװ רֶענֶעי ףיֹוא רַימ ןַעּגָאה ,םעד ץּוח ַא . ןַעמַאמ יד רַאפ טָאג ךָאד טָעּב לעטדעטש עצנַאג סָאד -- ַעדמֲערפ טנַײה ,לָעזיײרעיסַאּב
 ּוא םַעדַײז יד טנַײה .ןָערֲעהּוצ יאדוַא ךָאד ןַעפ םעװ טַעּבַעג ןַײז ןוא ,ןעטַעּב סִיוֲעג ךָאד טֶעװ ,קידצ רעסיורג ַא ןֶעווֲעג זיִא רעכלעװ ,ןַײלַא עטַאט רעד :ןַעטעּב ןעלֶעװ סָאװ ,םיצילמ עטוג
 ,דנּוזעג ןַײז לָאז ץמַאמ יד ,ןַעטַעּבסיֹוא רימ ןעלַעװ ,עגירעּבעל יד טימ ץטיֹומ יד ,םענייַאניִא ץלַא ?ןַײז ַײז ןַעלעװ ּואװ ,םִעּבָאַּב

 ,ףעִירּב ַא ןַעמַאמ רעד ןופ ןֶעמּוקֲעג רימ זיִא תוכוס היֹוא
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 .גרעבנענייפ להר

 לַײװ ,דעֹומה-לֹוח ןַעמּוק טינ ןעלָאז רָימ ןּוא ,רָעסֶעּב זיִא רהיִא זַא
 קרַאמש ךַיז ּבָאה ךיִא . םָארק יד ןַײלַא ןֶעזָאלרַעּניִא טינ ףרַאד ןעמ
 ןּוא ,רָעסֶעּב ןיוש זיִא רהיֵא סָאװ ,הרּושּב רָעֹד טימ טהערּפרַעד
 ןעטעּבעגסיוא יקַאט ןעּבָאה רַימ :ןּוהטַעג טכַארט ַא לַײװרַעד ּכָאה
 ..!דסח ןַײד רַאפ רָיד קנַאד ַא .טָאג ַײּב

 ןַײק הרֹוחס ךָאנ ןערהָאפ טפרַאדַעג ךיִא ּבָאה תוּכוס ךָאנ
 יִא רימ טימ .ןַעמַאמ רעד טַימ ןהָעז ןיוש ךַיז יקַאט ןּוא ץלעט
 ;ג טָאה עכלעװ ,רעטסעװש עטסגנּוי ס'עמַאמ רעד ןערהָאּפַעגטימ
 .ףרָאד ַא ןיִא טניואוו

 עננירג יד ןּופ טינ ןֶעווֲעג זיִא ץלעס ןַײק תֹוּכּוס ךָאנ ןַערהָאפ
 :ָאלּב עסיורג יד ןופ טַײצ יד ןֶעוֲעג דָארג ויִא ןַאד לַײװ ,ןַעכַאז
 :צַאה : תֹולגע:ילעּב ַײרד ךָאװ עלַא זנּוא ןּופ ןְערהָאפ ןִיהַא .םָעט
 ,דרעפ ןַעטַײװ ן'טימ עקוװַײפ ןּוא ס'לעטָאמ עצי ,רָעגנַאל רעד לַעק
 ןעמָאנ ַאוַא .ןעפּורֶעג םהיֵא טָאה ןַעמ יװ ,לזמ?םִילש רָעֹד רֶעדָא
 ?ירָא רעסיורג ַא ןְעועג זיִא רֶע סָאװ ,רַאפרעד ןַעגָארקעג רֶע טָאה
 סָאװ ,ךעלסיפ עשרענהיה ףיֹוא עלעביטש ַא טַאהעג טָאה רֶע . ןַאמ
 ןעוֲעג ןיִא דרֲעפ עסַײװ סָאד .ןעגעמרעמ ץנַאג ןַײז ןְעוֲעג ןיִא
 לעייז ,רהָעמ ןֵעוֲעג גידלוש םֶהיִא רַאפ זיִא רָע לַײװ ,סנַײז טינ
 2ָענ טָאג םֶהיֵא טָאה ךַאז ןייֵא ןיִא דָאנ .ןֶעוֲעג טרָעװ זיִא םִע
 טינ םֶהיֵא -ַע טָאה רעדניק ןַײק - ליֹומ ןעלופ ץטימ טשנֶעּב
 עטירד סָאד ןיֹוש טַאהֲעג ,דָימ טכַאד ,טָאה רַע .טעוװעלַאשזַעג
 ןעצנַאג ַא ,רימ טכַאד ,ןעמַאזוצ ,רָעדניק יילרעַײרד ךיֹוא ןּוא ּבַײװ
 ,ץלַא ןְעבַענֶענּבָא טָאג ןיֹוש םֶהיֵא טָאה רֶעדניק יד טִימ .ץומ
 טַאהֲעג טינ לומ ןייק רֶע טָאה ןעכַאז ערַעדנַא םּוש ןַיק ּוצ לַײװ
 ענירֶעּבִא יד טימ ץלעפ ןַײק ןַערהָאפ ,ךַיז טכַאד ,טגעלפ רֶע
 .טינ רֶע ןּוא ,ןענעידרעפ על עלַא רָאנ ,ךַײלגּוצ תולגע:ילעב
 טינ ןיֹוׁש על , ןערהָאפּוצקירוצ ןַעמּוק טנעלפ רע רֶעדייֵא םֶעֹּפע
 טָאה ןַעמונֲעג . ןענעידרַעפ טגעלפ רֶע סָאװ ,דלעג םָעד ןּופ ןֶערעװ
 טנעלפ רָע .ליֹופ רהעז ןֶעועג ויִא רֶע סָאװ ,ןּופרֲעד סָאד ךיז
 :רעפ ןעטרָאד ךיז רֶע טנעלפ ,ץלעס ןַײק גָאטנוז ןערהָאפקֶעװַא
 .ךָאװ עצנַאג יד ןְעצִיזּבָא טרָאד ןּוא ןזַח םַעד ַערֲעּב ַײּב ןַעּביולק
 ןערהָאפ ןיֹוׁש תולנע:ילעּב ַעגִירֶעּביִא יד ןעגעלפ טַײצ | ַאזַא - רַאפ
 ןעסעפיֹוא דרֶעפ טָאד לַײװרַעד טגָעלּפ םהיִא ַײב ןּוא ,לָאמ ַײרד
 יד טִימ ּבַײװ םָעד ןּוא ,טנעיױרַעפ טָאה רֶע סָאװ ,לָעסִיּב סָאד
 טכַאמ ןוא ךיז יז טַײרג ךִיּכַענ טסיזמּוא .טִינרָאג טּבַײלּב רֶעדנִיק
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 ;מָעלַא טגָאז ןּוא טגרָאב יז ,טהַײל יד ;תּבש םענעש ַא
 זַא ןּוא . ןעלה ןצֶעּב ןיֹוש יז טָעװ ,ןַאמ רעד ןעמּוק טָעװ ןעגרָאמ
 ןהעג ףרַאד ןעמ זַא ,טשדֶע רהיִא רֶע טלהעצרעד ,שמּוק ןַאמ רעד
 זיִא סָאד טָא .תּבש ףיֹוא דרָעֹפ ןרַאפ רֶעכָאה דופ ַא ןֶעגרָאּב
 יװ ,ןרעדנּואװ ךִיז ןעגעלפ ַעֹלַא .ךָאװ רֶעד ןּופ טסנעידרעפ ןַײז
 הירּב עסיֹוהג ַא ןְעװעג ןיִא לָערֲעּמ זײ רָאנ .רֶע טנַעל יֹװַא
 טָאד ןרענעשרעפ ןוא ןעכַאמ וצ רֶעגנירג יװ ,טסּואעג טָאה ןּוא
 .ןְעּבעל

 עקוַײפ זיִא ,טַײקמִירָא רַעסיורג רעד ףיֹוא גידנעקוק טשִינ
 ןּופ רעכ כילקילג ןהָעזעגסיוא טָאה רֶע . ךילהערפ ןעווֲעג  גידנַעטש
 םעכָאר ןרהא ריבג רעטיורג רָעזנּוא םורָאװ ,ריבג ןעמסערג םָעד
 טנעלמ סָעכָאר ןרהא לע יֹדַא ןֶעועג טשִינ לָאמנַײק זיִא
 ,ןעטפעשעג ענַײז ןֶענֶעװ טנרָאזרעפ ,טכַארטרעפ ןהעגמוא גידנעטש
 טָאה רֶע ,טנרָאזעג טשינ ךאז ןַײק ןעגַעװ טָאה עקװַײפ רָעּבָא
 .םינּפ ןעדעִירפּוצ ַא טַאהעג גידנעטש

 סָאד .סי'לעטָאמ ַעציִא ןֶעווֲעג זיִא הלנע:לעּב רעטַײװצ רעד
 :חַערפ ַא ךיֹוא שטָאה ,דוי ןימ רעדנַאנַא רָאג ןֶעווֲעג ןיֹוׁש ןיִא -

 :ַאּפ ָעלֲא .רעליופ ןַײק טשִינ ןּוא רֶעזַיּב ַא לָעסִיּבַא רָאנ ,רָעכִיל
 ןופ יװ טקנוּפ ,ץרא?ךרד םֶהיִא רַאפ טַאהעג ןַעּנָאה ןַערָישזַאס
 ךיז טָאה עציִא .טכַאמָעג קזוח ,טרהעקרעפ ,עלַא ןעּנָאה ן'עקװַײפ
 תמא םָעד ןְעמֶעֹלַא טָאה רֶע .טֶעיִנָאמערעצעג טשִינ םָענַייק טימ
 טָאה הסנרּפ ךָאנ . ןעטסֶערג םָעד ליפא ,ןעגיוא יד ןיִא טגָאזֲעג
 ןֶענַאטשַעג םהיִא ַײּב זיִא דֹובּכ .טגָאיעג קרַאטש טשִיג ךִיז רֶע
 טימ ןְערהָאפ ּוצ ןהָעז רֶע טנַעלפ רֶעּנירעד ,דלֲעג ןּופ רֶעכעה
 רָע זיִא ,ןְעועג טשִינ ןענעז עניֹוזַא זַא ןּוא ,ןעשנעמ עגַידֹובּכּב
 רֶע טָאה ךס ןַײק זַא ,ךָאנ טרפב ; םִייהרָעד ןיִא ןעסֶעזַעג רֶעסֶעּב
 :ָאז טנעלפ רֶעדּורּב ןַײז .ןַעּבֶעל ּוצ ףיֹוא טפרַאדֲעג טשִינ יקַאט
 רָאװ עצנַאג ַא ףיֹוא גּונֲעג זיִא ץַעשַאר ןַײז טימ םהיִא זַא ,ןעג
 . ךַעלסִיּפ ענרֶעּבלַעק ייװצ טִימ ןעטשרעג ּפָאמ ַא

 ריבג ַא ןעוֲעג ןיֹוש ויִא הלנעפלעּב רעטירד רעד רַאּפרֶעד
 .ם'עלייּב היַח רֶענעטָארעג רעד ןֶעוֲעג זיִא סָאד :טַארקָאטסירַא ַא ןּוג
 .נַאנַא ןעוועג רֶעטַײװ ןיֹוש זיִא רֶע .רֶעגנַאל רעד לֶע ;קצַאה , ןַאמ
 :רַאפרעד רָאנ ,רָעזִייּב ןַײק טשִינ ,רַעכילהערפ ,ןל טשינ רָע עד
 .ןעמ טנָאז ,הואג יד .הוַאג לַעּב רעסיורג ןוא רֶעט ש ַא
 .טימ טַאהַעג הנותח טָאה רֶע טנַיז ,ןֶעמנֲעג | םהיִא ּוצ ךיז טָאה
 - .ץעלייצ היַה



 . גרעבנעגייפ לחר

 תּולנ ןיִא טלָאמַעד ןְעוועג זיִא תולגע ילעּב ַײרד יד ַײּב טָא
 :לָעװ ,רָעמערק ןַעטַילעג ןַעּבָאה טּפיֹוהרעד .לעטדעטש עעצנַאג סָאד
 טגעלפ ןַעמ תַעּב .ןֶעמּוקנָא ַײז ּוצ טמָא טפרַאדעג ןַעּנָאה ַעֹכ
 ןעגעלמ ַײז .ןערֶעװ ןעסִירעגסיוא ןעמ טגעלפ ,ַײז טימ ןערהָאפ
 םק טנעלפ ןַעמ זַא ,ןערישזַאטַאּפ טימ דיֹוּב עלּופ ַא ןְעצעזנָא
 טינ טָאה ןַעמ . גידנַעציז ןֶערֶעװ ןֶעכָארּבטצ טגעלפ ןעמ . ןעמֶעהטִע
 ןּופ ןֶערהָאפקַעװַא טגעלפ ןַעמ .דנֲעה ןַיק ןּוא םִיּפ ןַייק טלהִיפַעג
 רָעגיײז ַא ףלָעװצ ןַעמּוקַעג ןעמ זיִא ,טכַאנרַאפ לעטדעטש רָעזנּוא
 ןיִא ןץַעטָאמ וצ ןערהָאפרַעפ זיִא ןעמ ןּוא עצערוס ןַײק טכַאנַײמ
 טָאה ןַעטרָאד . דרֲעפ יד ןַעשַאּפ ּוצ ףיֹוא עמשטער רק רעסיֹורג רעד
 יד טנַאּפשעגסיוא טָאה ןַעמ :םִייהרַעד ןיִא יװ טלחִיפעג ךיז ןעמ
 ?ץנםיֹורַא טָאה ןַעמ ,רַאװָאמַאס םָעד טלעטשעג טָאה ןַעמ  ,דרעמ
 עלַא ךיז טָאה ןַעמ ןּוא לָעגיַיּב ץנערק ייװצ שִיט ןפיֹוא ןַעגָארט
 ַא טרעיֹוהֶעג טָאה ַערֲעשטשֶעװ יד .ןֶעטֶע ַערעשטַעװ טצָעזעגמורַא
 :רָעֹד טָאה ןַעמ ,ןעגיװשַעג טשִינ טָאה םֹלֹוע רָעד לַײװ ,העש ַײרד
 ,םינּבר ןּופ ,תֹולגע ילעּב ןּופ ,דרֶעפ ןּופ ,םיבנג ןּופ תושעמ טלהעצ
 ןַײז טגָאועג ךַיז טָאה רֶערֶעי ןּוא ,ןעדּוי עטּוג ןּופ ,םיטהֹוש ןּומ
 ףָאנרֲעד ןּוא העש על טכַארגעגוצ ךיז ןעמ טָאה יֹוזַא .ץַיװ
 ןעמ זיִא רירפרַעד ןי ַא . הירפרֲעד ןיִא זָיּב ןערהָאפעג רֶעטַײװ ןעמ זיִא
 ,דלָעמ ןעטימ ןיִא נשר ַא ןעווֲעג זיִא סָאד . וילק ןַײק ןֶעמוקֲענ
 :הירפ ןעמֶענֶעג ,טנָעװַאדעג ןעמ טָאה ָאד לע ןּופ טַײװ טִינ
 ,עמשטערק רעד ןּופ םיִּתּב ילעּב יד טִימ טכַארברַעפ לָעסִיּבַא ,קיטש
 ןעמ טָאה ךָאנרעד ןּוא ,האמ ץצנַאג ַא ןְעװֲעג ןענעז םִע עכלעװ
 :הָאמָעג ןיֹוׁש זיִא ןעמ ןּוא דיֹוּב ןיִא טקיטשעגפיונּוצ רָעטַײװ ךיז
 ;ײּב רֶעגַייז ַא ףלֶע ןעמּוקעג ןעמ זיִא ןיהַא .ץלעס דִיּב ךַײלג ןער

 ןּוא ,העש ןהָעצרעפ ןַערהָאפ לַײמ סקעז ןעמ טנעלפ יֹוזַא . גָא
 טָאה ,ןוח םָעֹד ערעב ּוצ ץלעפ ןיִא ןערהָאפרעמ  טנעלמ ןעמ ןַא
 טָאה רֶעּבֶא ןֶערֲעּב ַײּב . ןעכַײלגסיוא טנָאקעג טינ םִיּפ יד ןיֹוׁש ןעמ
 ןוה רַעד ַערֶעּב ןּוא ,ןעטַײז נלַא ףיֹוא טהירעגסיוא ןיוש ךַיז ןעמ
 ַײז זַא ,ןעשנעמ ערעַײט עניזַא ןַעועג ןֶענֶעז החּפשמ ןַײז טימ
 יז ַײּב זיִא סָאד עונג שי רַאמרעד ךיֹוא דלֲעג ןייק ןַעּבָאה
 טרָאד דלַאּב ןייש ףִיֹו טנעלפ עקוװַײפ .ךאזיהקרצ ןימ ַא ןעועג
 .ךָאװ עצנַאג ַא ףיֹוא ןעגַעלּוצ

 סָאד ויִא ךָאד ,ןֶעװעג טִינ זיִא עזַײר יד טכעלש י יֹוזַא יו
 בָאה ךיִא לַײװ ,ןַעגינַעגרֶעמ ַא ןעוועג רָימ רַאפ ןעטַײצ עטּוג יד ןיִא

 וצ )



 . ןערהָאיײרעדניק יד

 רַעֹכָא .טרָאטש ץעסיֹורג יד ןהָעו לַעװ ְךיִא סָאװ ,טהערפעג ךיז
 ךימ טָאה ,ןַעמַאמ רַעקנַארק רעד וצ ןַערהָאפַעג ןיּב ךיִא זַא ,טציִא
 :ַאמ רעד וצ ןעמּוק טּנעלרַעד םיֹוק .טרֶעורֶעעג קרַאטש ַעזַײר יד
 רָארג :זירּפרזיפ רָעַײנ ַא טרַאוורע זנּוא טָאה טרָאד טשרֶע -- ,ןַעמ
 םִעֹמִע .ןערהָאפוצ ןַעמּוקעג עָאּב יד זיִא העש רָאּפ ַא טִימ רָעהַירפ
 יד ןֶעװ לָאמ ַעלַא .שינעטַײװ ַאזַא ןּופ ַעּבָאּב יד -- טַײקנינַײלק ַא
 יד שטָאה .בֹוט-םוי ַא ןעווֲעג זנוא ַײּב זיִא ,ןעמיק טנעלפ ּבָאּב
 נָא טנַעלפ יז רָאנ .ןרעזַיּב זנּוא ףיֹוא טפָא ךיז טנעלפ ַץֹּכָאּב
 .ענרעפ גנידצלַא ןָא טָאה ןַעמ זַא ,ןַעכַאו עטוג ץניֹוזַא ןֶעגנַערּב
 זַא ,טקרַעמַעּב ךיִא ּבָאה ,ןַעמַאמ יד ףיֹוא גידנעקוק טציִא .ןעס
 עלַא יו , -עכילהער ם ַאוַא טינ םַעֹּפֲע זיִא בוט:םוי רעניטנַײה רעד
 2ַאז עטוג טכַארּענגָא ךיֹוא טנַײה ּוליפא טָאה ַעּבָאַּב יד  לָאמ
 רעד ףיֹוא ץלַא קוק ךיִא .טִינ ךִימ ןֶערוסַערעטניִא יז רָאנ ,ןעכ
 םינּפ סָאד :שנעמ רעד טינרָאג ,זיִא יז גידארומ יֹוזַא יװ ,ןָעמַאמ
 ץרַאה סָאד ,ןֶעשָאלעגסיֹוא יװ יֹוזַא ןעגיֹוא יד ,םַײװ ןַעּפיל יד ,לָענ
 ;ָאמַא ןַײמ .ָאטשִינ -- טרַאדַעגסיֹוא דנֲעה יד ,ןֶעלַאפעגנייֵא רהיֵא זיִא
 עמַאמ יד סָאװ ,םָעד טימ רָעּבֶא ךיז טסַיירט ךיִא ! עמַאמ ָענעׁש עניל
 ,טָאג וצ גנונפָאה ַא זיִא םִע וַא ןוא רֶעסַעּב זיִא רהיִא זַא ,טגָאז
 ןעהערפ ַעלַא . גידנעטש יװ יֹוזַא ןַערַעװ קירּוצ ןַעכיג ןיִא םָעוװ יז זַא
 טינ ךיז טָאה ןַײלַא ץּבָאב יד רָאנ ,גנונּפָאה רָעֹד טימ ךַז רימ
 ,ןענַאטשרַעפ רֶעסֶעּב טָאה גיֹוא שיטקַארּפ טלַא רהיִא .טהערפעג
 גינעװ טָאה ,סיֹוא טזַײװ ,יז .ןַעמַאמ רעד טַימ ךִיז טוהט סֶע סָאװ
 טָאה םינּפ טעמַאמ רֶעד = ,טַײקרעסַעּב סעמַאמ רעד ןיִא טּביֹולנֲעג
 :והֲעגנָא דלַאב ַעּבָאּב יד טָאה רעּכירעד . טגָאזעגסױא ץלַא רהיִא
 ,ןעסָאלשַעּב דלַאּב ץקַאט טָאה ןּוא ,ןּוהש ּוצ סָאװ ,ןערעלק ןִעּב
 ןהעג ןעלָאז רַיֹמ -- זיִא ,ןּוהט ףרַאד ןעמ סָאװ ,עטשרֶע סָאד זַא
 זנּוא ןא ןעלָאז ַײז סָאד ,עמיוט יד ןענהָאמרעד , דלֲעַפ ן'פיֹוא ץלַא
 . ןעסֶעגרעפ טינ

 גָאזעג עּבָאּב יד טָאה ,ןעמִיװ וצ ןַעּבֶעג ַײז ףרַאד ןַעמ;
 : טָאג ןעקנַאד .טהענ םִע ןַעּבֶעל םעמָעװ םּוא | ,רִימ
 ןעדַײז רהיִא ַײּב זיִא יז . םיצילמ גּונֲעג טָאה יז ! ןעטרָאד ןַעמ ןֶעק
 עכלעװ ,ענַיײרק עמהומ יד ךיוא .ןַעווֲעג רע רהֲעז ןֶעּבָאּב רהיִא טימ
 :יװש טינ םִיװעג שָעװ ,רעדניק יד ןַעװעדָאה ןַעפלָאהַעג רהיִא טָאה
 ךַײלג ןהעגפיֹהַא טָעװ ןּוא ןרָעיֹוט עלַא ןעכַערכוצ טעװ יז .ןעג
 םָאד ןעקנעש לָאז רע ,ןֶעטַעַּב םהיִא טָעװ ןּוא להוטש ס'טָאנ וצ



 .גרעכנענייפ להר

 .רערניק ענַילק יד ןופ רָעטּומ רָעד ,הנמלא רֶעגנּוי רָעד ןֶעּבַעל
 ,רָעװ יּבַא טינ ןַעטֶעּב ןעלֶעװ רהיִא רַאפ ! ןעגַײװש טינ טָעװ .רעגַײק
 רָעֹּבֶא ,טרָעװ ַא סֶעּפֶע ןַעּנָאה תולפת עץרעיײו סָאװ ,םיקידצ  רָאנ
 ןֶעווַעג .וליפא ןיֹוש זיִא עשומ-רּתסָא .ןענדָאמרעד יז ףרַאד ןעמ|
 יּוצ ץטיֹוט יד טנהָאמרַעד לָעסִיּבַא ןיֹוש טָאה ןּוא םלֹועתיּב ן'פיוא
 םּוצ ןהעטשיוצ טנָאקעג טָאה טָאװ ,ןִירָעגָאז רעד הקבר טָימ עז נאז
 ,ןעמעּבסיֹוא סֶעֹּפֲע טפרַאדעגנ טָאה יז ןֶעװ ,ןעשנָעמ  ןעטסעטרַאה
 .רמֲערפ טרָאפ ןיִא םָע .טִינ רָאנ ץלַא ךָאנ רָעּבֶא זיִא סָאד רָאנ
 ןַײלַא ַײז ּוצ עקַאט ףרַאד ןעמ .רֹובּכ בעיל ךיוא ןַעּנָאה ַעטיֹומ יד
 ,טגָאועג רימ ָעבָאּב יד טָאה ,רָעטכָאט ןַײמ ,ךיֹוא ּוד םּוק .ןהֵעַנ
 טסלָאז .רבק ס'נעטַאמ ן'פיֹוא ןַענַיײװסױא לֶעסִיּבַא ךַיז ךיֹוא טסנַעמ
 טָאג ,ןעמַאמ רעד רַאפ ץילמ רֶעטּוג ַא ןַײז לָאז רֶע ,ןֶעטֲעּב םהיֵא
 ."דנּוזֲעג ןעקנעש רהיִא לָאז

 ןיִא סָאד ןעטלַאהַעג ןּוא טרֶעהָענסיֹוא גנידצלַא סָאד ּבָאה ךיִא
 ןעטרָאד ףיַאד ךיִא סָאװ ,טָאד ןֶעטֶעגרעפ טינ לָאז , ךיִא ןֶענִיז
 , ןַערעלק ,טפרַאדע ןג טינ עקַאט ךיִא ּבָאה ךס ןַייק . ןעטַאט םָעד ןעגָאז
 ,ךיִא :םלוע ?תיב .ץיפיוא : קַעֹװַא ַעלַא עקַאט רַימ ןֶענעז דלַאּב לַײװ
 טָאה עשומ-רתסֶא .עפיצ עמהומ יד ,עטַאלז / עמחומ יד ,ָץּבָאּב יד
 ,ךיֹוא ןירעגָאז יד הקכר ןעמהענטימ ףרַאד ןֶעמ זַא ,טגָאזֲעג ולימא
 עֹּבָאּב ןַײמ רָאנ ,טינ םינּפ םוש ןַײק רָאנ סָאד טָאה רהי : ןהֶא לַײװ
 .ףֵשֹז רימ ,יז טגָאז ,טסַײה סָאװ .רהיִא ןופ טנַאלע גסיוא ךיז טָאה
 ךיֹוא ןַענָאק רַיֹמ ? טִינ רב ןַײק ןענָאק רימ 3 ןעגנּוײדָאּב םַעֹּפע ןֶענ
 ּוצ זיִא -- ,סנִירעגָאז עלַא יו ,ןושל-הנעמ םַעד ןענעַײל טּוג יֹוזַא

 ?ו רימ ןעפרַאד סָאװ
 טמעשרעפ טינ ץקַאט רִימ ןֶענֶעז ,טדָערעג תמֲא ן'טימ ןּוא

 ,ןֶעמּוקֲעג רָאנ ןֶענעז רַימ יװ יֹוזַא .טרָא ןעמוג ן'פיֹוא ןערָאװעג
 ןַײק טינ ןֶענַעז רַימ זַא ,זנוא ןָא טנעקרעד םישמש יד ןיֹוש ןעּבָאה
 עב ַא ןעטלַאהֲעג טָאה זנוא ןּופ ָערֶעדֶעי לַײװ ,רעּבַײװ גאר
 עלַא ןענַעז רַימ זַא ,ןהָעזֲעג ךָאד ןעמ טָאה ,ןושליה דנּוז
 ,טלָאמעד ןַעּבענֶעגּבָא טשרֶע זנּוא ןַעמ טָאה דֹובּכ רָאנ טנרעלעג
 :ָאה רָימ לַײװ ,ןעפרַאד רימ ןעמעװ ּוצ ,טנָאזַענ בָא רימ זַא
 יז ףיֹוא טָאה שּפיוהרעד .ןעשנעמ עסיֹורג ּוצ טפרַאדעג סיֹואכרוד ןֶעּב
 ןעמ טָאה טַיַיװ ןעטשרֶע םָעד ןּוא ,ןַעמָאנ ס'נעטַאט ןַײמ  טקרִיװעג
 ןופ ערעטלִע ןעווֲעג ָאד וליפא ןֶענו סֶע .טכַאמָעג םהיֵא עקַאט

 צ

 םיֹוק ּבָאה ךיִא ..ןֶעוֲעג רבֹוג ץלַא טָאה טַײקסױרג ןַײז רָאנ ,םהיִא
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 ןַײמ ואװ ,טרָא םעד ּוצ ןהענּוצ ןיוש לָאז ןַעמ ,טונימ יד טּבֲעלרעד
 ,ןֶעוועג טינ טָאמנַײק רבק סנעטַאט ן'פיוא ןיּב ךיִא . טנעיל ַעטַאמ
 ,ַאז ערַאּברעדנּואװ םָעֹּפִע ָאד ןהָעז ּוצ טרַאװעג ְךיִא ּבָאה רֶעּבִירעד
 .תובצמ יד ןּופ ןֶעמֲענ יד טנַעַילעג ןּוא ןַעגנַאנעג ןִיּב ךיִא .ןֶעכ
 רענרעצליה ,רעטסָארּפ ַא ןּבֶעענ טלעטשענּבָא ךִיז ךיִא ּבָאה ףֹוס םּוצ

 :ַאט םָעד טעשטשילבעגסיֹורַא רֶיֹמ טָאה סֶע רָעכלַעװ ןּופ ,חבצמ
 טרָאד ןענַעז ןעלטייט . ןעלטִיט עלַא ענַײז טימ מ ןֶעמָאנ רעמיורג סנעט
 .ןעּבעירשעּב ןעװעג זיִא םערּב עצנַאג סָאד זַא ,לעִימ יֹזַא ןֶעווֲעג
 :עג ךיז ַײּברַעד ןּוא ךַילעמַאּפ טְנעַיילעגרַעּביִא ַעלַא ַײז ּבָאה ךיִא
 ךיִא .ןֶעוֲעג זיִא עטַאט ןַײמ שנֲעמ רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טכַארט
 ?ייב יד רֶעּביִא ןעגנַאגָעגרֶעּביִא רימ זיִא רנַיװ ַא זַא ,טלהִיּפַעג ּבָאה
 .ךיֹוה רהעז ןעסקַאװעגסױא סָעֹּפִע ךיִא ןִיַ דנַיװ םעד ןּופ ןּוא רֶענ
 ןַעּבילּבעג ןיּב ךיִא ןּוא ןֶעּביֹוהֲעגפיֹוא ץילָאמש ךיז טָאה ּפָאק ןַײמ
 העטש ךיִא זַא ,טלהִיפַעג ּבָאה ךיִא . ןיטסריפ ע'תמָא'נַא יו ,ןהעמש
 :ַאט ןַײמ ןופ ןעלטיט ַעלַא יד .ןעשנעמ ַערֲעדנַא ןופ רֶעכֲעה
 סָאװ .ךִיז ףיֹוא ןעמּונענפױֹורַא ךיִא ּכָאה סעדַײז ענַײז ןּופ ןּוא ןעט
 .רענעדעירפוצ ןּוא רָעצלָאטש ןֶערָאװֶעג ךיִא ןַיּב ,רַעטַײװ

 .ןַעטַאט ןומ הבצמ רֶעד טימ תונצמ ערמערמ ךַײלנרַעפ ךיִא
 ,רעמרעװ עץטלַאק ַעְכִילשֶע רָאנ ןעּבעירשעגפױא ןענעז ַענֲעי ףיוא
 , קידצה ,ןואגה ברה ןּכ :ְךיִא ןעייל הבצמ סנַעטַאט ןַײמ ףיֹוא תַעַּב
 בָאה ךיִא ....ךָאנ ןּוא ,ךָאנ ןּוא ,לָארשִי תראפה ,הרֹוּתּב פֹודְ
 .,ןעטַאמ ןַײמ ןּופ ןַעמָאנ םענעש םָעד ןֶענֶעװ טכַארטרַעפ יֹוזַא ךִיז
 - ןעגעװ ןּוא ךיז טוהט רַימ םּורַא סָאװ ,ןֶעטעגרַע רָאג ּנָאה ְךיִא זַא
 :רָעמ יֹוזַא ןענַאטשַעג גנַאל ךָאנ מלָאװ ךיִא . ןעמּוקעג ןִיּב ְךיִא סָאװ
 םעלש .ַא טִינ רָימ טִיג ָעּכָאּב יד ןֶעוו ,ןעקנַארעג ענַײמ ןיִא ןַעקנּוז
 ּבָאה טלָאמעד . טכַארטרעפ יֹוזַא העטש ךיִא סָאװ רַאפ ,דנַאה ן'רַאמ
 עּבָאּב יד :ךַז טוהט רַימ םּורַא סָאװ ,טקיקענמּוא טשרֶע ךיז ךיִא
 ;הנעמ םָעד טינ ןַענעַײל יז ,ןערהערט- טימ ןעסינ סעמהומ יד טימ
 *ער ַײז .ןושל:הנעמ רעטּונ ַא זיִא לױמ ןיִא ַײז ַײּב רָאנ ,ןֹושל
 ּוצרֲעד ןּוא שּוג יֹדַא ,טַאלג יֹוזַא םָעֹּפֲע , רפס ַא  ןּופ יו יֹוזַא ןעד
 יז ןיּב ךיִא . ןֶערֶעװ ןעלַאפּוצ ןענָאק רענַישש זַא ,גַידַעגָאלק יֹוזַא
 סַײװ ךיִא רָאנ ,ןעדער שּונ יֹוזַא ןענָאק ַײז סָאװ ,אנקמ קרַאטש
 ,ןושל-הנעמ ןיִא ןענעַײל ןָא ּביוה ךיא . ןעּביֹוהּוצנָא ןַענַאװ ןּופ טִינ
 ,םִיטש .ַאזַא טימ גָאז ךיִא ,שִירַאנ סיֹוא רַימ ַײּב רַעּבָא סָאד טמוק
 -הָערט ןייק ןּוא ,רדס ןעכילהערפ ַא ַײּב הרגה יד טנָאז ןַעמ יװ יֹוזַא



 .:רעבנעניימ להר

 ךיִא .ןָא ןַײלַא ךיז גָאלש ןּוא םהָעַנ ןעדַײס , ָאטִיג ןֶענַעז ןֶער

 ןֶעּבָאּב רַעֹד רַאּפ טמעשֶעג ךִיז גָאה ךיִא ,ךַיז רעסיֹוא ןעווֲעג ןִיּב

 ?יורג ַאזַא ןַיּב ךיִא זַא ,ןֶעגָאז סיװעג ןעלַעװ עכלעװ ,סעמהומ יד טימ

 ןֶעמ ףרַאד טַײצ ַאזַא ןיִא זַא ,טינ העטשרעפ ךיִא סָאװ ,רַאנ רֶעט

 טלָאװעג ךיֹוא טלָאװ ךיא .  ןעפלֶעה ךיִא ןָאק סָאװ רָאנ .ןַענַײוװ

 ,ַײז יװ יֹוזַא ,ןיהנעט םִעֹּפַע ןּוא טינ י טנַײװ סֶע רֶעּבָא ,ןענַײװ

 ,ןֶעּבעג טנֶעקעג טִינ הצִע ןַײק רָאג ךיז ּבָאה ךיִא .טינ ךיֹוא ךיִא ןָאק

 ַײז ,טונַימ יד טּבעלרעד םיֹוק ןיֹוׁש ּבָאה ךיִא וה 'מ לָאז ךיִא סָאװ

 ןיּב םירבק עגירעּיִא יד ףיֹוא . רבק טנָעטַאט ןּופ ןהענקעװַא ןַעלָאז

 ןַאמ-תורכק םעד ַײּב ןַעצִיז ןַעּבילגַעג ןִיּב ךיִא , ןעגנַאנעג טינ ןיֹוׁש ךיִא

 ?רַאװ טזּומֲעג ּבָאה ךיִא .ןעמיק ןֶעלַעװ ַעֹלַא ןענַאװ זַיּב ,גּוטש ןיִא

 םירבק ערֶעדנַא יד ףיֹוא טשרֶע לַײװ ,טַײצ לָעקיטש שּבִיה ַא ןֶעט

 ַא טַימ ָאד םּורָאװ ,ןַײז ּוצ ףרַאד סַע יװ ,טדָערּוצ ךַיז ַײז ןַעּבָאה
 ?רֶערֲעגסיֹורַא טשינ ןַעמ טָאה ,ליּבסנַאמ ַאזַא ךָאנ ןּוא ,לַיּבטנַאמ

 לע רעד ַײּב ,ןַעטרָאד רֶעּבֶא , טלָאװעג טָאה ןֶעמ טא , ןעצנַאגניִא

 ןעמ טָאה טרָאד ,ענַײרק עמהומ רֶעד ַײּב ,רכק ץפיוא ןֶעּבָאּב:רֶעט

 ,ַײז יװ עניֹזַא ,ןַעשנעמ ןיוש ןַענַעז סָאד .ןעדער טנָאקעג ןיוש

 זיִא ַײז טִימ ןּוא ,רָעּבַײװ ךָאד רָאנ ,תוינקדצ םישנ ּוליפא שטָאה

 יד טהעטשרעפ ןַעמ , ַערֲעדנַא יד טִימ ַענייֵא רעטנהענ םֶעֹּפֶע ןַעמ

 ןענַעז ןַײלַא ַײז ,רֶעסֶעּב ןעלהיפטִימ ןִענָאק ַײז  רֲעסֶעּב ךַאדּפש

 רעדניק  ךיֹוא ןָענַעז יז .ַײּב ,םרָעטּומ עכילקילנמוא ןֶעווֲעג ךיֹוא

 סָאד רַאפ עט ןעמּוקעג ךָאד ןַעמ זיִא טָאלג ן ןּוא ,ןֶעװעג קנַארק

 עמהומ רעד טימ: ַעּבָאּב-רֶעטלַע יד .טרעַײז י דניק עטסּבעיל

 עג ךיז טָאה ץמַאמ ןַײמ רָעווש יֹוזַא יװ ,םִיװעג ןַעקנֶעדַעג עניירק

 ןייֵא טִינ ,ןעפָאלשרַעד טינ יז ןעּבָאה טכַאנ ןייֵא טִינ .טָעוֲעדָאה

 זיִא יז ןּוא ,טָעווֲעדָאהעגסיֹוא יז טָאה ןָעמ םיֹוק ,טסַאפעג תינעּת
 !עגּולק ,ַענֶעטָארעג ,ענעש ַאזַא ךָאד

 -ָאֹּב ןַײמ טַײרש -- ,רָעניװש ,רהיִא טמוק סָאװרַאפ רעּצָא,

 לָארּבעגנייַא םיֹוּב רֶעגנּוי ַאזַא לָאז סָאװרַאפ 2 ןערהָאי ס'חרק -- ,עּב

 יַײּב רהֹיִא לָאז תוכז רֶעייֵא .ןֶעגַײװש טִינ טלָאז רֹהיִא : ןֶערָעװ ןֶעכ
 ,טוג ןֶערֶעה לָאז יז ,הבצמ ןיִא ןָא רהיִא טּפַאלק ַעּבָאּב יד ''ז ןהעמש
 ,טנעכַער יז ןּוא יז טרָעה יז זַא ,טלהיפ יז ןּוא ,היִא טגָאז יז סָאװ
 ,יטגָאלּפעג ךַײלג דייב ךַיז ןעכָאה יז ז לַײװ ,ןַערֲעה יז זּומ יז זַא
 ?קנַארק שרֶעדניק עלַא ןּופ טרירּוק ענסיוא רעטכָאט יד ןֶעּבָאה ַײז זִי

 ,רעגירֶעּכַעל רעד ַײּב יװ ,רַעַײט יֹוזַא רעטוט רעד ַײּב זיִא יז . ןעטַײה
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 . ןערהָאי-רעדניק יד

 ּוצ ּואװ טסַײװ יז .ןּוחט ּוצ סָאװ ,רֶעסֶעַּב טסַײװ עטיֹוט יד רָאנ
 ,ןעמיק ןָאק יז ןיהואװ ןּוא המשנ , עליה ַא ןיֹוׁש זיִא יז . ןֶעטֶעּב
 ףרַאד ,ןָאק יז זַא ,רֶעּבִירֲעד ,ןעכַײרגרעד טינ רעב יד ןֶענָאק
 | .!ןֶעפלַעה יז

 סעמהּומ יד טימ ַץּכָאּב ןַײמ זַא ,טעּפש טּוג ןֶעווֲעג ןיֹוׁש זיִא סֶע
 ןיוש ןַעּבָאה רֶימ . םלוע;תי ן'פיֹוא ןעטִיזיװ ערעַײז טגידנעעג ןַעּבָאה
 רִימ ןּוא טסַאפעג רַימ ןַעּבָאה עלַא לַײװ ,ןהעג טנָאקעג טינ קִירּוצ
 ןעּנָאה רֶעּבירעד ,ןַענַײװ ןּופ שהִימעגנָא קרַאמש ךָאנ ךיז ןַעּבָאה
 טכעלש רהעז טלהיפעג ךִיז טָאה עּבָאּב יד . עקשָארד ַא ןֶעמּונֲעג רימ
 רהיִא ַײּב זיִא ןעטסַאפ סָאד . תינעּת ןּופ טינ םִיוֲעג רָאנ ,גידנערהָאפ
 יז טָאה גָאטשרענָאד ןּוא גָאטנָאמ .סָעַײנ ןַײק ןְעוֲעג טינ ללכּב
 ,טמַאמָענ ךיֹוא יז טָאה געט ןהָעצ יד טנַײה . טסַאמַענ דימּת טעמּכ
 ,רהָאי ןיִא טיתינעּת עכִילמע ָאד ךָאנ ךָאד ןֶענֶעו םָעֹד ץּוח ַא ןּוא
 ןיִא ךיז ןעכַאמ סָאװ ,םיתינעּת טָאלג ןּוא םירדג ןֶענֶעז ּואֹו ןּוא
 ,ןענוַאד וצ טִינ טַײצ ןַײק םַעֿפֶע ןעמ טָאה טָא ?נָאט ןעטסָארּפ ַא
 ךָאנרעד ןּוא ,ןעסענעג טינ רֶעגַײז ַא ַײװצ זִיּב םּורַא ךִיז ןֶעמ טהעג
 טכַאג דלַאּב ןיֹוׁש זיִא סֶע לַײװ ,ןעסֶע ּוצ יאדּכ טינ ןיֹוׁש ךָאד זיִא
 טלָאמַעד געלפ ךיִא גילדָעװ . ןעשמַאפּבָא ןֶענָאק ןיֹוׁש ךַיז ןעמ טֶעװ
 יד ןּוא ,ךָאװ ןיִא געט ַײרד טסַאפַעג ַעּבָאּב יד טָאה ,ןענעכערסיוא
 ךיֹוא רהיִא ַײב זיִא ,ןֶעֶע ןיֹוׁש טנעלפ יז ןֶעװ ,געט ענירָעּביִא
 :גײרַא ןָאק יז ןַעװ . ןַעסֶעגַעג טינ ,ןֶעסֶענַעג ָאי :ןֶעוֲעג סנייֵא ץלַא
 רהיִא ַײּב סָאד זיִא ,ץשלהירעּביִא רהיִא לָאז ץרַאה סָאד זַא ,ןַעּפַאח
 םַעד ןעגינַײּפ לָעסִיּב ַא ךָאנ טַײקגינַײלק ַא טַימ שטָאה :ןַענּומֲעג יו
 סָאװ ?גָאמימ ןרעסעּב א ןֶעסֶע ןיוש טָעװ ןַעמ זַא ,זיִא סָאװ . ףּוג
 !שיילפ לעקִיטש ַא ךָאנ רבק ןיִא םִירָעװ יד רַאפ ןַײז טֶעװ ? ןַײז טָעװ
 טנעלפ  יֹזַא .טשינרָאג גנידצלַא זיִא טלַעװ רַעשִירַאנ רעד ףיוא
 יז ,ןַעמַעּבעג יד ןעּבָאה רעדניק יד ןֶעװ ,עּכָאּב יד ןעגָאז גידנעטש
 רעד ןֶעװ זַא ,ןננַאטשרַפ) ְךיִא ּבָאה רַאפרַעד . ןערָאמ טינ ךַיז לָאז
 ,טלועתיּב ןּופ גור הָאפ ,ןּודטֶעג הָעװ ןֶעּנָאּב רֶעד טָאה ּפָאק
 טַאהעג ץכָאב יד טָאה סִיועג . תינעּת םָעד ןּופ טינ ןֶעווֲעג םִע זיִא
 ייוא ענֲעמָא טימ ןעקּוק וצ ןְעווֲעג רהיֵא זיִא גּונֲעג . תֹורצ ַערֲעסערג
 רעטכָאט עקנַארק רהיִא ףיֹוא ןַעג

 ןעגנַאגַעגנַײרַא ַעּבָאּב יד זיִא ,ןערהָאפּוצ ןעמוקעג ןֶענֲעז רימ זַא
 ,טנָאזעג ױהיִא טָאד ןוא ןַעמַאמ רעד ּוצ םינּפ ךילהֲערפ ַא טִימ
 גּונֲעג ןיוש ןעּבָאה רימ :דנּוזֲעג ןַײז סִיװעג ןיֹוׁש יז טָעװ טציִא זַא



 .גרעכנעניפ להחר

 יד .רֹהיִא רַאפ ןַײז םיצילמ עשּוג ןַעלָאז ַײז ,ןַעמַעלַא ןֶעטֶעּבעג
 ןופ ןּוא ,רָעטרֶעװ יד גידנערעה ,ןּוהטעג לעכַײמש ַא טָאה עמַאמ
 רערֶעדֶעי . ןעצרַאה ץפיֹוא טּוג ןֶערָאװעג ןעמֶעלַא זיִא לעכַײמש םָעד
 עטוג יד ןעּבֹוהנָא ןיֹוש ךַיז טָעװ ןָא:טנַײה ןּופ זַא ,טּביױלגעג טָאה
 ךז ּבָאה ךיִא יֹוזַא יװ ,טגערפענכָאנ ךַיז טָאה עמַאמ יד .טַײצ
 ּבָאה ךיִא יצ ,טנַײװעג ּכָאה ךיִא יצ : םלוע:תיּ ן'פיוא ןעטלַאהַעג
 רָעמטנֶע ןעניטכיר ןַײק רָעּבֶא טָאה יז ?טַײקשִיר א ןַײק טרערעג טינ
 זַא ,טגָאזעג רָאנ רהיִא טָאה ןַעמ .ןעמּוקַעּב טינ ןָענַארפ יד ףיֹוא
 , ןענַאטשרעפ ּבָאה ְךיִא .ןענַײװ סָאד גּונֲעג זיִא ךָאנ ןֶערהָאי יד ךָאנ
 טָאװ  ןעדעירפוצ ןעוֲעג טינ רעפטנע םָעד ןופ זיִא ץמַאמ יד זַא
 ןַײז רהָאי ףלעװצ וצ ףרַאד רעטכָאט רהיִא 3 ןערהָאי יד ךָאנ ,טסיײה

 .שנעמ רַעמָאקלָאפ ַא
 ןעּבָאה רֶענַײװ יד . רעטסניפ ןערעװ ּוצ ןַעּביֹוהעגנָא טָאה סֶע

 ךָאנרעד ןּוא ,ערעשטעװ ןְעסֶענֶענּבָא טָאה ןעמ ,החנמ טנַעװַאדעגּבָא
 יד ןּוא ,טָעּב סעמַאמ רֶעד םורַא טצעזעגמורַא עלַא ךִיז רַימ ןעּבָאה
 רענַעמַאלעג וסיֹוא רעד ןּופ .סָעַײג ןעלהעצרעד ןַעּביֹוהעגנָא טָאה ַעּבָאּכ
 ּבָארַא ןענַעז סָאװ ,רעדניק יד ןּופ ,טדֶערעג ץלַא יז טָאה טדָאטש
 ןּוא ַײרפ ןּוא קנַארפ קיטנָאז ן'טימ תּבש טהֲעג רעטכָאט יד .גָעוו ןּופ
 ןַעּנָאה רֶענַײװ יד . ןַײרַא לוט ןיִא טרָאװ סטָאג ןַײק ןעמהענ ןהִיז יד
 ןהָיז םֶעּבָאּב רעד טנָאלקעּב ןּוא טצפיזעג ,ּפָעֹק יד טימ טהָערדעג
 םינּבר עטעסרג יד ןַײז טנָאקַעג ןעּבָאה סָאװ ,תֹוחֹומ ענֶעפָא יד טימ
 ?רעמ לָעטִיּב ַא סָאד טָאה ןַעּבָאּב רעד .ןעטשִינרָאג טציא ןֶענַעז ןּוא

 .קִירּוצ ןּוהטַעג ּפַאה ַא ךז טָאה יז ןּוא טמעלק
 ערעטיּב -- טגָאזעג יז טָאה -- טינ ןעמ רָאט ןעגידנַיז רָאג --

 טרָאפ .דלָאג ךָאנ ןענַעז ַײז זַא ,ןעגָאז טַײל ,ןענַאטשעגנָא ןַעטַײצ
 . ןעמָאנ ַא טִימ ,טָאג ןעקנַאד םוטָעמּוא ,ןעשנעמ עסיורג

 יד טְרֶעפטנַעַעג טָאה -- תמא סםעד ןָעגָאז רַיד לָׁשֹח ךיִא --
 ןֶענעז טַײוװ ּוצ .אנקמ שִינ דֹוכּכ םָעד רִיד ןִיּב ךיִא -- עטַאלז עמהומ
 שידק רֶעַײז רַאפ ,ןערַאנ ךִיז ןעמ ףרַאד סָאװ .ןֶעגנַאנעגקַעװַא ַײז
 .ןעניורק שינ תמָאה םלֹוע םעד ףיֹוא ןיֹוש ךיד ןַעמ טעו

 עמַאמ יד ןּוא רהָערט ַא ןֶעיװעג ךַיז טָאה ןֶעּנָאּב רעד ַײּב
 ףַאז רעדנַאנַא ןּופ ןֶעדער ןעּביֹוהעגנָא טָאה

 :הָאפעגקַעװַא טעמהומ יד ןֶענֶעז הָירפ רעד ןיִא ןַעגרָאמ ףיֹוא
 ףיֹוא הרוחס ןַעּפיוק טדָאטש ןיִא ןעגנַאגעגקַעװַא ןִיּב ְךיִא .םַײהַא ןעד
 =םימ עמַאמ יד רָימ טָאה רעמערק רֶעדעי ּוצ .ןערהיפ וצ םַײהַא



 .ןערהָאיײרעדגיק יד

 לָאו ןעמ ןַעטַעּבעג ַײז טָאה יז ןעכלַעװ ןיִא ,לעטַיװק ַא ןֶעּבֲעגֶעג
 ןַעּבָאה ךעלטיװק יד ןוא .ןַעזַײרּפ יד ןעמהָענרָּביִא ם טינ רַימ ַײּב
 םּוטעמּוא . הרוהס עטסעב יד טפיוקעגנייַא ּבָאה ךיִא . טקרִיװעג עקַאט
 ,טנערמעג ךַימ טָאה רֶערֲערֶעי .רֹובּכ ןֶעּבַענַענּבָא רימ ןֶעמ טָאה
 ןיּב ךיִא זַא ,טּביֹולַעג ךימ טָאה רֶערֲעדעי . טלַא ןִיּב ךיִא לעיפַיװ
 .לַעמִיה ןעטעּבעיז ן'פיֹוא ןֶעווֲעג לַײװרעד ןִיּב ְךיִא ןּוא ,עגולק ַא
 .ךיז טִימ ןַעדעירפּוצ קרַאטש ןַעוועג גָאט םִעְנֶעי ןַיּב ךיִא

 ןיִא ַץֹּבָאּב יד ןּוא ,םַײהַא ןערהָאפָענקָעװַא ךיִא ןִיּב טכַאגרַאפ
 זַא ,טנָאזַעג ןַעּבָאה םִיריֹוטקָאד יד .ןעמַאמ רעד ןַעּבעג ןַעּבילּבַעג
 .חָאפ םַײהַא ןענעמ ןוש יז טָעװ םּורַא ןעכָאװ רָאּפ ַא ןיִא ךָאנ
 ה ףרַאד יז .ןעטיה ר רהעז ךַיז יז ףרַאד םִייהרֲעד ןיִא רָאנ ,ןֵער
 יוטש ןהָא עגָאלדָאּפ רענעקורט ,רעסַײװ ַא טימ הריד עכיֹוה ַא ןֶעּב
 ,רָעמִיצ רהיִא ןיִא רעטסנעפ יד ןענֶעפֶע ןעמ זּומ רעטניװ ןעטִימ ןיִא
 ,ןעצַײה ןעמ לָאז ךָאנרַעד ןּוא ,טפּול עשירפ ןהעגנַײרַא לָאז סע
 :ןהעטשרַעפ טנעקעג טינרָאנ סָאד ּבָאה ךיִא .םִירַאװ ןַײז לָאז םִע
 ןעמִירַאװרעד ךָאנרעד ,ּבוטש יד ןעלהָיקסי וא רָעהִירפ ,טטַײה סָאװ
 :ַאװ ךָאנרעד ןּוא ןעלהיקסיֹוא רעטַײװ גָאמ ןעטַייװצ ן'פיוא ןּוא ,יז
 ּוא .ךָאר רֶע טסַײװ אמּתסמ ,טסַיײה רָאטקָאד ַא זַא רָאנ ?  ןֶעמִיר
 ּֿוצ ןֶעמּונֲעג ךיִא ּבָאה ,ןוהט יֹוזַא וּומ ןַעמ זַא ,ןַעקנַאדַעג יד טימ
 ּבָאה ןעכָאװ יװצ ץצנַאג יד .בומש יד ןַעטַאמ רעד רַאפ ןעטַײרג
 ןירֲעגַערטרַעסַאװ יד .ץשָאדַאה ןעננּודַעג ּבָאה יא .םָעוֲער ָאהֲעג ְךיִא
 ץלַא ןעבָאה עדי רָימ ןּוא ,טנלַאקַעג יז .ןעפלעה ּוצ ףיֹוא
 ךיִא ּכָאה גָאט עלַא . ןייר טכַאמעג חסּפ יא ַײװ טקנּוּפ ,,ןעשַאועג
 רָאטקָאד רעד ײװ יֹוזַא ,טצַיײהַעג ךָאנרַעד ןּוא רעטסנעפ יד טְנֶעפֶעַעג
 ?גײרַא םרָאמַעג טינ רעניײק טָאה רעמִיצ םָעד ןיִא . ןֶעטִייהֲעג טָאה
 ןענַעלפ ןעּפָאלש ןרַאפ רָאנ ,טינ ךיֹוא ל'רֲעדּורּב ןַײמ וליפא ,ןהעג
 ֹוזַא ײװ ,רֶעַמִיצ סָאד ןעטכַארטעּב ןּוא ןהעגנַײרַא ןִיהַא עדִייּב רָימ
 ןַײז ָאד טָעװ ןעמַאמ רעד יֹוזַא יײװ ןּוא ןיִא סֶע ןעש ןוא גיטכיל
 םהיִא ּבָאה ךיִא ןַעװ ,טנָאזעג לָאמַא רימ טָאה ל'רֲעדּורּכ ןַײמ . טּוג
 ,טגָאזעג רע טָאה ,ףָאלש ן'רַאמ יֹוזַא טכַארט רֶע סָאװ ,טנַערפֶעג
 ְךיִא . דייהרָעטנוזעג רַעמיצ ַאזַא ןיִא ןעניואװ טלָאװעג טלָאװ רֶע זַא
 :עג יװ ,ןהָעוֲעג ּבָאה ןַײלַא ךיִא זַא ,טרָעפטנַעעג ןַאד םֶהיֵא ּבָאה
 .ןרעמיצ ערענעש ןיִא ךָאנ ןעניואוו ןֶעשנמ עדנּוז

 .טנֶע-מַעג ךיס רֶע טָאה ?ןהָעוֲעג וד טסָאה ּואװ
 ,רָאטקָאד םָעד יקסווָאלזָאק ַײב ,ץלעמ ןיִא --



 . נרעבנעגיימ לחר

 עטסָארּפ ַײּב ,ןַײמ ךיִא !וד המכח ,רָאטקָאד ַא ַײּב ,ַא -
 ;גנוניואװ ַאזַא ןהָעוֲעג וד טסָאה יצ ןַעדּוי

 .טרֶעפטנֶעעג ְךיִא ּבָאה -+ ,טינ ךיִא םַײװ עטסָארּפ ַײּב --
 ןעדערכרוד לָעסִיּבַא ךַיז דנֲעװָא עלַא רַימ ןעגעלפ יֹוזַא טָא

 .רַעמַיצ םָעד ןופ טַײקסשונ רעד ןעגֶעוו

 ,ןַעלַעה ,םִענַעש ַא ןיִא ןּוא ,קָעװַא ןֶענֶעז ןעכָאװ . רָאּפ יד
 רעד טִימ ןַעדהָאפּוצ ןַעמּוקַעג עמַאמ יד זיִא ,גָאטשרֶענָאד ןעטלַאק
 סָאװ ,רדח ןַעגָיד'חסּפ םָעד ןעטָאלשעגפיוא דלַאב ּבָאה ךיִא . ןֶעּבָאּב
 טָאה ץמַאמ יד .רעמִיצ ס'עמַאמ רָע ןטפּורעג טָאה לירֲעדּורּב ןַײמ
 .רחיִא ךָאנ דלַאּב . ןעדעירפּוצ ןַעּבִילּנַעג זיִא ןּוא טקוקעגמּורַא סֶע
 םימ ךָעלשעלפ ןּופ קַײטּפָא עצנַאג ַא ןעגָארטַעגנַײרַא ןַעמ טָאה
 :נעמ ןעמוק וצ ןֶעּביֹוהְעגנָא ןַעּבָאה םָעדכָאנ דלַאּב ןּוא ךעלעקשופ
 :טַײקגינַײלק ַא סֶעֹּפֶע .טכָאקַעג טָאה לעטרעמש ץצנַאג סָאד . ןֶעֹש
 עטשרע יד . ןהָעז טלָאװַעג יז טָאה רֶערֶערֶעי : ןעמּוקעג זיִא עמַאמ יד
 .םיתּביילעּב עטסנַײמ יד ןּוא םיבֹורק ,םיננש יד ןעמוקַעג ןֶענַעו
 עמהּומ רהיִא ןּוא ,עטיא:הוח תונכש יד ןפָאלעגנַײרַא ןַענֶעז לכ-םדֹוק
 ןעטיא-הוח ןּופ דיירפ יד .ס'דוד:םִייח עלַײּב?היח ןּוא ,לחר-הּכלמ
 ץילא ןַעּבָאה ַײז . ןעלהֲעצרַעד טינרָאג ךיז טזָאל ןָעמהּומ רהיִא טַימ
 טעװעשנייװעג ,גנ ;ידצלַא רהיֵא טגנַאלרעד ,ןעמַאמ רעד טנערפעגסױא
 סעמהּומ יד ןעפיולוצ ןֶע ןעמּוקעג ןענַעז ךָאנרעד .סשּוג סָאדלַא רהיִא
 האל-עדלָאנ לעטדעטש ןּופ עש'ריבנ יד ,רעדניק-רעטסעװש יד טימ
 רהֲעמ .רֶעצִיוָארַאק לעדנעמ טִימ ןזח רעד עּנַײל ןּוא סֶעכָאר:ןרהא
 טכַאמרָעפ ךיז טָאה יז טימ . ןעזָאלעגנַײרַא שִינ ָעּבָאּב יד ןיֹוש טָאה
 ןֶערָאװֲעג ךיֹוא ַעְלֲעסִיּב םַעד ןּופ זִיא ןַעגעװטסעדנּופ רָאנ . ריהט יד
 ,ןעשטילג טנָאקַעג ךַיז טָאה ןַעמ ןַא ,סַאנ יֹוזַא רדח ןעגיד'חסּפ ןיִא
 טלָאמַעד ךָאנ זיִא ןַעשָאלַאק ןַײק ןּוא םיורג ןעועג זיִא ַײנש רעד לַײװ
 ויִא ַײנש םָעד ןּופ .ןעגָארט ּוצ ןָעוֲעג טִיג עדָאמ ןַײק זנוא ַײּב
 ךיז טָאה עמַאמ יד זַא ,ןֶערָאװעג טלַאק ֹוזַא רעמיצ ןעמִירַאװ םָעד ןיִא
 ,ןעמּוקעג ןענעז סָאװ עלַא .ךוט םירַאװ ַא ןיִא ןַעלקִיװניַא טזּומֲעג
 טָאה יז ןּוא ,ןַעגַארפ טימ ןַעמַאמ רעד ןַעפרָאװרַעּפ טושּפ ןַעּבָאה
 עג ךַײלג טִינ םָעניֵא טָאה ז בוא .ןעדער טזּומעג ןַעדֶעי טימ



 . ןערהָאי:רעדניק יד

 'מָאה ,טזָאלַעג טִינ רהיֵא טָאה טסּוה רֶעד סָאװ ,רַאפרַעד טרעּפטנַע
 זיּב ,טנֲערפֶעגרָעּביִא לָאמַא ךָאנ טָאה ןּוא ,טליֹופענ טינ רֶענֶעי ךַיז
 :לַאהָעג ןעמ טָאה יֹוזַא ןּוא ,רעפטנַעינַא ןֶעמּוקֲעּב טָאה רֶע ןַענַאװ
 ַא זיִא סָאד זַא ,ןהָעורֲעד טָאה ַעּכָאּב יד .ןעדַער ןייֵא ןיִא ןעמ
 רעד ןּוא ,ןהֲעגקֶעװַא טִינ רָאנ טכַארט רענַײק ,ףֹוס ַא ןדֶא השעמ
 :נָא יז טָאה ,גידנַעדַײר ןַעּפיל יד טנעקירטרַעפ ןיֹוׁש ןֶענַעז ןעמַאמ
 רעד .ןהעגקֲעװַא לָאז ןֶעמ ,רַײהרעליטש ןרָעדעי ןַעטַעּב ןְעּביֹוהַעג
 ןעּביֹוהְעגנָא ךיז טָאה ןּוא טגלָאּפעג ךַײלג עקַאמ רהיִא טָאה םלֹוע
 יד זַא ,ןַעסיװ טרָאטַעג טינ טָאה ץמַאמ יד . ןהָעגּוצ זַײװכַעלסִיּב
 רָאג ץקַאט טָאה יז ןּוא ,ןהעגקֶעװַא לָאז ןעמ ,ןֶעטֶעּבעג טָאה ָעּבָאּב
 :ייק ךיֹוא טָאה ץמַאמ יד .טּוג ןעגנַאנַעגּבָא זיִא סִע . טקרֶעמַעּב טינ
 ,ןֶעטֶעּבֶעג רָאנ טָאה יז .ןַעצו ךָאנ לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג טינ םָענ
 ןֶעװַעג זיִא רֶעכלֶעװ ,ןוח רָעד עּבַײל .ןעמּוקנַײרַא טפָא לָאז ןָעמ
 ,טרָעּפטנֶעעג רהיֵא טָאה ,דּי רָעכילהערפ ןּוא רֶעגידַעּבֶעל ַא רהעַז
 ענעש אזא טינ ןיֹוׁש זיִא יז לַײװ ,ןעמוק טינ רהֲעמ ןיֹוׁש טָעװ רֶע זַא
 ןיִא טָאד .המכה רָעד ןופ טכַאלוצ ךיז ןֶעּבָאה עלַא .לָאמַא יװ
 .טרָעװ ס'נוה םָעד עבַײל ןּופ ןעכַאל לָאז ז ןֶעמ ,םִעַײנ ןַײק ןָעוֲעג שינ
 .םש ַא טַאהֲעג ןַעּבָאה ךטלטרֶעװ עניז סורָאװ , ךֶעל

 ןצרַאװש טימ ,דוי רָערַאד רַעכיֹוה ַא ןַעווֲעג זיִא ןזח רעד עּבַײל
 :עג ויִא רֶע .םינּפ םַענַעטקַאװ ןֶעלַעג ַא טימ ,ןֶעגיֹוא עגידנַענערּב
 סָאד רַאֿפ טנרָאזעג גידנעטש אה ןוא ןַאמִירָא רֶעניּבײַא'נַא ןעוו
 עסיֹוהג ַאזַא ןְעוועג טהיִא רַאפ זיִא סָאד .טיֹורְּב ןעקורט לַעקִיטש
 :כַארמ ּוצ שרֶעדנַא סֶעֹּפָע ןּופ טרָאּפשרעפ ןיֹוׁש טָאה רֶע זַא ,הנאד
 ?יילק ,ַײלרָעלַא , גילדנהעצ ןָעצנַאג ַא טַאהעג רֶע טָאה רעדניק . ןֶעמ
 ,ץגיררינ ַא ,יוהפ עטַײװצ יד טָאהעג טָאה רֶע .עסיורנ ןוא עֹנ
 רע .ס'נַאמ רהיִא יװ םינּפ ךִילּבלַעג ַא טִימ ךיֹוא ,ענֲעדּוי עצרַאװש
 ..רעלהעפ-ןעגנול ַא טַאהֲעג טָאה יז . עקנַארק ןְוועג עדי ןענעז יז ןּוא
 יד ןעכַאמרַעפ יז טנעלפ ,םָעטָא םָעֹד ןעהִיצ טפרַאדעג טָאה יז זַא
 : טַײהקנַארק רעדנַא'נַא טָאהעג טָאה ר . ךיז גידנרַעטַאמ ,ןַעניוא
 'טנעלפ ןוא זָאנ ןיִא ןּוא זלַאה ןיִא רַאטַאק ַא סָעֹּפֶע טַאהעג טָאה רֶע
 ןעגנַאגעגמורַא גידנעטש זיִא רֶע .םִיטש רֶעגירעזַײה ַא טִימ ןעדער
 זַא ,ןֶעירשֲעג טָאה ןּוא ערֲעדנַא יד ןיִא בוטש ןייֵא ןּופ גידִיײל
 וטָעװ רֶע , זלַאה ןיִא םֶהיִא טנרֶעװ סֶע ,ןעּברַאטש םַײּב טלַאה רָע
 :ךַײלג ַא ןֶעגָאז ךִיז רֶע טנעלפ ַײּברַעד ןוא ,ןֶערָעװ טקיטשרעד דלַאּכ
 ַעלַא .גַידנַעכַאל ןעטַײז ןהָא ןעּבַײלּב טגעלפ ןעמ זַא ,לָעטרָעװ



 .נרעבנענייפ להר

 :ולג טלָאװֲעג טינ סהיִא טָאה רַענַײק . קנערק ןַײז ןּופ ןעכַאל ןֶעגעלּפ
 ,תֹורצ ענַײז ןּופ ןעלהעצרעד ןעמּוק טפָא רֶע טנעלפ זנוא ּוצ .ןֶעּב
 ,ןעירשַעג טָאה ןוא רהָאי עכילטע ענעש ןעגנַאנעגמוא רֶע זיִא יֹוזַא
 ןיִא רָאנ ,טכַאלַעג םהיִא ןופ ןַעּנָאה ַעלַא ןּוא ,טּברַאטש רֶע זַא
 :ַאלו עמהומ רעד ּוצ ןֶעגנַאגעגנַײרַא רֶע זיִא ,גָאט ןָעלֶעה םענעש ַא
 עלַא יװ ךָעלטרַעװכַײלג ןעגָאז ןְעּביֹוהְעגנָא טָאה ןּוא טָארק ןיִא עמ
 ןעּביוהעגנָא טָאה ,ןעגיוא יד טצָאלגרַעפ רֶע טָאה גנּולצּולּפ .לָאמ
 :ָאה ץלַא .ררֶע רעד ףיֹוא ןעלַאּפעגמּוא זיִא רֶע ןּוא .,ןעלכרָאה ּוצ

 םָאד זַא ,טנַײמעג ןעמ טָאה רֶעהִירפ .ןעקָארשרַעד קרַאטש ךִיז ןֶעּב
 טרהיר רֶע וַא ,ןהָעורֲעד טָאה ןַעמ זַא ,ךָאנרַעד רָאנ ,ךַיז רֶע טכַאמ
 ענָאה טכַארּבעג טָאה ןעמ ןּוא .ןטפָאלעג ןעמ ןיִא ,טרָא ןּופ טִינ ךיז
 ןעגעלעג ןיֹוש זיִא עּבַײל רָאנ ,ןעמוקעג דלַאּב זיִא ענָאה . אפֹור םָעד
 :עג טָאה ץציִא .ץּפַאנַאק רעד ףיֹוא עטַאלז עמהּומ רֶעד ַײּב טיֹוט
 טָאד ןֶעמ .ןְעפלָאהַעג טינ טָאה סָע רָעֹּבֶא .טּולּב ןַעזָאל ןעמַײה |
 ,טיוה ןַײז ןָעטִינשעג טָאה ןעמ ,סעקנַאּב עטקַאהענ טלעטשעג םהיִא
 . ןעגנַאגַעג טינ ןיִא טּולּב ןַײק רֶעּבָא

 יֹזַא יװ ,ןהָעז ןעפָאלַעגפױנוצ זיִא לעטדעטש ץצנַאג םָאד
 םֹהיִא םּורַא ןֶענעז ַעלַא .תמָאנַא ףיֹוא טּנרַאטש ןוח רֶעד עבַײל
 ףוא ץקַאט טציִא ויִא ץּבַײל .טרַאװעג טָאה ןעמ ןּוא ןענַאטשַענ
 ןַײז ןַעפולּוצ ןעמּוקֲענ ךיוא ןָענעז דלַאּב . ןעּברָאטשַעג תמָא'נַא
 : ,ויִא עדָאמ יד יװ ,ןעּביֹוהעגנָא טָאה יז .רעדניק יד טימ בַײװ
 טָאה ךס ןַײק רָאנ , רהיִא ךָאנ רעּבַײװ ַעלַא ןּוא םהיִא ןענַײװ

 : טקַאהעגרעּביִא רהיִא ַײּב ךיז טָאה דלַאּב .ןעדער טנָאקַעג טינ
 רעד ףיֹוא ןרעטנּומ ןעמּונעג יז טָאה אפֹור רֶעד ענָאה ןּוא ,םָעטָא:
 עטַאלז עמהומ רעד ַײּב ןּוהטַענ ךיז טָאה סֶע סָאװ .עּפַאנַאק רֶערעדנַא
 ןעמּוקעג ךַײלג רֶעּבָא זיִא סֶע .ןֶעּבַײרשַעּב ּוצ טִינ זיִא ,בוטש ןיִא
 ןּוא הלנע-לעּב טעד עקװַײפ ןֶעגנּודעג טָאה ,להוש רֶעד ןּופ יאּבג רעד
 ןַײק לַײװ , ץלָעס ןַײק ןוח םער ץבַײל טרהִיּפֲעגקַעװַא טָאה ןעמ

 .לעטרעטש ןיִא ונּוא ַײּב טַאהֲעג טינ רַימ ןֶעּבָאה םלוע:תיּב םָענֶענייֵא |
 הגמלַא רעד רַאפ טכַאמענפױא עטַאלז עמהּומ יד טָאה ןֶעגרָאמ ףיוא
 וטָאה םּורַא גָאט טכַא ןיִא ןוא ,טיֹורְּב דּוּפ ַא ףיוא רָעדנִיק יד טִימ
 ,םישדה רָאּפ ַא טרעיודַעג טָאה יֹוזַא . טכַאמַענפױא ַענֲערּוי רֶעדנַא'נַא
 :עלש ,תֹוהּכ ץצנַאג יד ןַערָאװעגנָא טָאה ּבַײװ ס'נזח םָעד עּבַײל ןִיּב
 .ןענרָאמ?הירפ ַא םענייֵא יא ןֶעבילּבעג זיִא ןּוא ,םעמֶא םַעד גַידנֲעּפ
 םַעד טימ טרהִיּפעגקַעװַא ךיֹוא יז טָאה הלנע:לעב עקװַײפ  .ןֶעגְילי



 . ןערהָא-רעדניק יד

 ?װַאד ןַײז ּוצ טנהעועג ןַעוועג טּושּפ זיִא ןַעמ רָאנ ,שִילַאקיזומ יֹוזַא זנּוא ַײּב זיִא ןַעמ לַײװ ,רַאּפרעד טִינ ,ןוח ןַײק ןַעּבַײלקּוצ טִינ םהיִא ךָאנ ךַיז ןעמ ןעק גָאט ןעגיטנַײה זִיּב ךָאנ .לָעטרעטש ןיִא טקנעד .ָעג גנַאל ,גנַאל ןעמ טָאה ןַײלַא ן'עּבַײל רָאנ ,טסּואװַעג טינ רע .ייק רהעמ ןיֹוש טָאה ,ןערָאװעג ייז טימ זיִא סע סָאװ ןּוא ,רָעדנִיק ערעסערג יד ּוצ טְקישעגקֶעװַא ץֵענרֶע ןעמ טָאה רעדניק עניילק יד ; ןַאמ רהיִא טרהִיפֲעג רָעהַירפ טָאה ןַעמ ןעכלעװ ןיִא ,גַעװ םִענעגײַא
 !ןוה זנּוא ַײּב ןָעווֲעג רֶע זיִא רהָאי 8 : טַײקגינַײלק ַא סָעּמִע .ןענ
 :ייל ןָא ןענָאמרעד טִינ ךִיז לָאו ןעמ ,לעטחַעטש ןיִא דנֲעװָא רַעכִיל .הערפ ןייֵא ןַײק ,תּבש ןייֵא ןַײק ,בוט-םוי ןייֵא ןיײק ןֶעועג טינ זיִא סע .רכזףב ַא ףיֹוא ,תירּב ַא ףיֹוא ,הנותח ַא ףיֹוא : טלהעפעג רֶע טָאה םּוטָעמּוא סָעּפֶע .ךעלטרָעװכַײלג ַענַײז ,טַײקכילהערפ ןַײז טנַײה
 .ןוה םָעד ְץּכ

 העטלע רעד ףיֹוא ןּוא ,רעפרעד יד ףיֹוא טלעדנַאהַעג ןערהָאי ַעגנּוי יד ןיִא רֶע טָאה סֶעֹּפֶע . טמואוֲעג טינ טָאטנַײק ךיִא בָאה ,דנֲעגּוי רעד ןיִא ןֶעווֶעג זיִא הסנרּפ ןַײז סָאװ .לָעדּוי ךילהערפ ןעגיֹוּבַעג :נייֵא ,טלַאנַא ןֶעווֲעג זיִא רָעצִיװָארַאק לעדנעמ .רֶענַעי יװ ,ןַעמֶעלַא ײּב טסַאנ רֶעטפָא ַאזַא ןַײז טינ רֶע טנעלפ ּוצרֲעד ןוא ,ןזח ןַייק טינ ,רוי רעטסָארּפ ַא ןֶעוועג ןיוש זיִא סָאד רָאנ ,ןֶערָאװַעג טמָעש :רעפ טינ ךיֹוא ןַעמ זיִא רֶעצַיוָארַאק לעדנעמ טימ ,תמָא
 טינ זיִא רַאפרעד ןּוא ,ןעמּוקענּוצ טינ זנוא ַײּב םינדמל ץרעדנזועּב ןַײק ןענעז ,ןעּברָאטשַעג זיִא ץטַאט ןַײמ .שניז .טפיוקעגוצ טִינ רֶעֹנ .ײק טָאה ץַײנ ןַײק ןּוא ,םירפס ַענֶעדנוּבֶעגניא ןֶעווֲעג ןעמָעלַא ַײּב ןענַעז זנּוא ַײּב לַײװ ,טַאהֲעג שִינ טייּברַא ןַײק לָאמנַײק טָאה רֶע רָאנ ,רַעדניּבנייַא רֶעטּוג ַא ןֶעוַעג זיִא רֶע -- ,הכאלמ-לעּב ַא ןֶעוו .עג וליפא ויִא רֶע .טסואווֲעג טִינ רֶעניק טָאה ,ןֶעפלָאהַעג םהיִא טָאה טָאג יֹוזַא יו ןּוא ,םֶהיֵא טפלעה טָאג זַא ,ןֶעגָאז טנעלפ ןַײלַא רע .טסּואועג טִינ רֶענַיק טָאה ,בֹוט-םוי ןּוא תּבׂש ףיֹוא ןעמּונ עג טָאה רֶע ואװ ןּוא ,בֹוט-םוי ןּוא תּבש ץּוח ַא ,גידנֲעטש טעמכ ןרעגנוה ןַעגעלפ רָעדניק יד טימ בַײװ ןַײז . ןֶעטֶענעגנָא טיג טיֹורְּב שִימ טָאז לָאמנַײק ךָאנ ךַיז טָאה רעכלעװ ,ןהיוז ַא ַײּב ןֵעווֲעג רֶע זיִא
 :- יו עטלַא רָאנ טינ ןַעּפוקנייַא ךיז דימת טנעלפ רֶע .םירפס ַײלרַעלַא ןּופ רַעּבָאהּבעִיל רעסיורג ַא ןֶעוועג זיִא עטַאט רַעד . טַײּברַא טָאה :ענ טמָא רֶע טָאה ןעטַאט ןַײמ ןּופ לַײװ ,ןַעטַאט ןַײמ ןַעניײוַעּב קרַאטש טנַעלפ רֶעצִיװָארַאק .םירפפ ןעפיוק לָאז סֶע רֶעֹװ ,ןֶעוועג



 .גרעכנענייפ להר

 ןַעּבעג דלַאּב עקַאט יו טנעלפ ןּוא ,ץַײנ ךיֹוא רָאנ ,םירפס ַענֶעטלֶעז
 ןָאק ה וַא ,טגָאלקַעג גידנעטש ךַז טָאה עמַאמ יד . ןעדניּבניַא
 ןַעּבָאה רֶעֹּבָא רַאפרַעד ,רָעדנַיבנייַא םָעד ןעלהָאצסיוא טינ לָאמנַײק ךיז
 ,ןַײז ןָאק סֶע שטָאה ,ןַעסֶע ּוצ סָאװ טַאהֲעג רעדנַיק טרֶעצִיװוָארַאק
 ,זיִא סָאד יֹזַא יװ רָאנ .ןעסֶערעד טינ םָעדכרּוד עמַאמ ןַײמ זַא
 יֹוזַא ךָאנ זיִא רָע ןּוא ךיֹוא טציִא ןעגָעוטסעדנּופ רעציװָארַאק טּבֶעל
 ףיֹוא .ךָעלטרַעװ ןעגָאז ןענַיז ןיִא ךָאנ טגעִיל םהיִא זַא ,ןערעֶירפּוצ
 רֶעדֶעי ּוצ ,לשמ ןעטַײרגעגנָא'נַא טַאהֲעג רֶעצִיװָארַאק טָאה גנַידצלַא
 רֶע טנעלפ ענַײז תוישעמ יד .השעמ ַא טלהָעצרַעד רֶע טָאה ךַאז
 רֶע ּואװ ,ןָעוויֹוא ן'רעטניה גידנֲעציז ,שרדמה:תיּכ ןיִא ןַעלהעצרַעד
 ןֶעוֲעג זיִא יז ןֶעװ ,םָארק ןיִא זנּוא ַײּב רֶעדֶא ,ןַעפָאלש טנעלפ
 ּואװ ,קִינַאג ןפיוא ןָעמַאלז עמהומ רעד ַײּכ רֶעדָא ,רָעבַײװ לּופ
 .ןהּוז רהיִא ּוצ ןַעמּוק ןַענעלפ עכלַעװ ,טַײל עגנּוי ןעסֶעזעג ןֶענֶעז םִע
 ,עטסָארּפ רָאנ ךיז טכַאד ;ןעלהַעצרַעד רֶע טגעלּפ תוישעמ ענעש
 וטָאה רֶעֹדֲעי ,קורדנײַאנַא טכַאמָעג יז ןַעּבָאה ןרֶעדעי ףיֹוא רָאנ
 רע זַא ,ןַעּפרַאװקַעװַא ץלַא טנַעלפ ןָעמ .רֶעטרֶעװ ענַײז ןֶעגנּולשַעג
 :עסַײװ ךעלגנוי וליפא ,תוישעמ ענַײז ןעלהעצרעד ןעמהָענ טנֲעלפ
 :ַאק לעדנעמ ןעװ ,ענטַאטס ןָערֶעװ ןֶענֶעלפ ,סרעפיטש ,סעקינ'הרבה
 ,שרדמה-תיּב ןיִא השעמ ַא ןעלהעצ ;רעד ןַעּביֹוהנָא = רֶעצִיװָאר
 ןערעהּוצ ןּוא ,ךֶעלֲעצעק יד יװ ,ליטש ןַעצָעזקעװַא ךיז ןעגעלפ ַײז
 לַאירעטַאמ ןַײק לָאמנַײק ךִיז טָאה םהיִא ַײּב . טר א ײב 'טתָאװ ךיז
 .רֶע טָאה ,ךיז טכַאד ,ּואװ . ןעלהעצרעד ּוצ ףיֹוא ןעמּונעגסיוא טינ
 | ?ןעמּונֲעג לעִיפ יֹוזַא ַײז

 = דנֲעמ ןופ סָעֹּפֶע ןעקנֶערַעג טלָאװעג גידנַעטש ּבָאה ךיִא
 יֹזַא ,ןעלהעצרעדרעּביִא ןַענָאק ךָאנרעד ַײז לָאז ךיִא ,תושעמ
 טל ,ענייֵא ץוח ַא ,ןַעסעגרעֿפ ַעץלַא ַײז ּבָאה ךיִא רָאנ ,רֶע
 ןענֶעװ עמכישעג א זיִא סָאד .נָאט ןעגיטנַײה זיּב ךָאנ קנעדַעג ךיִא
 יװָארַאק םַעד טנָאוֲעג לָאמַא טָאה טחֹוש רָעד עטנ .בָא דֹוּבּכ
 םִיג רֶע סָאװ ,ןהּוז ןַײז ןּופ שַײקסטּונ עסיֹוהג ַא זיִא םִע זַא ,רַעצ
 זיִא סָאד זַא ,טרעפטנעעג רֶע טָאה ףיֹורֲעד .דֹובּכ יֹוזַא בָא םהיִא
 ןהיז ַערֲעסֶעּב ךָאנ ןהעוֲעג טָאה רֶע .ךַאו עסיורג ַאזַא טינרָאנ
 ןַײק ,רֶע טלהעצרעד ,ןערהָאפַעג לָאמַא זיִא רֶע .ְךיֹוא םָענַײז ןּופ
 זיִא ןעטרָאד .ףרָאד ַא ןיִא תּבש ףיֹוא ןערהָאפרעפ רֶע זיִא ; רִימַאז
 םעד ַײּב טגֶערפעג טָאה ןוא עמשטערק רעד ּוצ ןערהָאפַענּוצ רֶע
 ?לַאה ָאד ןָאק ןעמ וצ ,גיצפופ רֹדָאי ַא ןּופ ןֶעדּוי ַא ,רַאדנַערַא



 . ןערהָאײרעדניק יד

 ;םינ טסַײװ רֶע ןַא ,טרעמטנעעג טָאה רַאדנַערַא רעד . תּבש ןַעמ
 -ענסיוא ךַײלג טָאה רֶע ןּוא . ןעטַאט ןַײז ַײב נער ףרַאד רֶע
 ,טלַעכיײמשעגרעטנוא לַײװרַעד ךיז טָאה לידנַעמ יי! עטַאט , : ןֶעירש
 ןיִא דלַאּכ .ןַעטַאט ַא ןהָא ןהענֲעּב שינ ךַיז ןָאק דּוי ַאזַא סָאװ
 ;עג טָאה ןוא גיצכעזנואפניפ רהָאי ַא ןופ דּוי ַא ןעגנַאנעגסיֹורַא
 טגָאעג סהיֵא טָאה ןעמ ןַא ןּוא ,םהיִא ףרַאד ןַעמ טָאװ ,טנערפ
 טסַײװ רֶע :ןהּוז ןַײז יח יֹזַא טרֶעפטנַעעג ךיֹוא רֶע טָאה ,סָאװ
 יירשעג ַא ךיוא טָאה ןּוא ,ןַעטַאט םַײּב ןענערפ ףרַאד רֶע ,טינ
 ,טרעלק ןוא סֶעצ ;ילַּפ יד טימ טשטעװק לידנַעמ "! עטַאט , : ןוהטֲעַג
 יֹזַא ןָאק סֶע ;ןרֶעיֹודֲעג יֹזַא ןָאק סֶע ןענַאװ זַיּב ,טסַײװ  רֶעו
 ינַא ןעגנַאנעגסיֹורַא זיִא רלַאּב רָאנ . ןושארה םדָא ּוצ זִיּב ןדעגרעד
 סיִניײֵא ן'טימ ןהּוז דַעד  גוצעַא רהָאי ַא א ,ןּופ לעד ּוי ןֶעגיֹוּבעגנייַא
 .ורָעג םהיֵא טָאה ןַעמ סָאװ ףיֹוא ,טרֲעלקרֶע םהיִא ןֶעּבָאה לַעק
 ןעמ וַא ,ּפָאק ן'טִימ ןוהטָעג לָעקָאש ַא ךַײלג טָאה רֶע ןּוא ,ןעמ
 -נעמ .ןעגנַאנַעגקעװַא קירוצ ךִיז זיִא ןוא ,תּבש ןַעבַײלּב ָאד ןָאק
 שיט רעד .תּבש םִעֹנֶעי טּוג רהעז טכַארּברַעפ טרָאד טָאה ליד
 םינינמ רָאּפ ַא ןעסֶעוַעג ןענֶעז שִיט םורַא .טַיײרגַעג ןעש ןעווֲעג זיִא
 , תורֹוד רעימ ןופ רעדניק ןעװעג ץלַא ןענַעז סָאד ןּוא ,ןעשנעמ
 ,רֶעכֲעּב ןעסיורג ַא רַעֹּביִא שודק טכַאמָענ טָאה רעקשטיטלַא רֶעֹד
 םהיִא ןַעּבָאה עלַא ןוא ,ןַײװ טרָאװק ַא ןַײרַא זיִא סִע ןֶעכלַעװ ןיִא
 ּוצ ןעקנורטעג ַעלַא ןעּבָאה ךָאנרעד ; ךיֹוה ץנַאג ןמָא טרעפטנַעעג
 :קָעװַא רַעקנָיטלַא רַעַד טָאה עלֶעטִיּבַא ןוא ,רֶעכֲעּב סע ןּופ ךעלסִיּב
 ןודטֲעג רֶע טָאה יֹזַא ןּוא ,רעמִיצ ןעמייװצ םעד ןיִא ןעגָארטַענ
 :ּואוֲעג ךיז טָאה לידנַעמ .תּבש ןעצנַאג ַא ןעטכירעג עלַא טימ
 ןעטרָאד זיִא סָאװ ,ןהעטשרעפ טנָאקעג טִינרָאג טָאה רֶע . טרעד
 הלדבה ךָאנ טּנעלרעד םיוק טָאה רֶע .רָעמִיצ ןעטיײװצ םָעד ןיִא
 ןַעסֶע םָאד רֶע טגָארט ןעמעװ ,ןעטלַא םעד טְגעופַעג טָאה ןּוא
 ,טרֶעפטנַעַעג טינרָאג טָאה רָעטלַא רעד .רָעמִיצ ןעטַײװצ םָעד ןיִא
 ,םהיִא ךָאנ ןרעג לָאז רֶע ,ןּוהטֲעג קנַיװ ַא םֶהיֵא טָאה רֶע רָאנ
 טָאה רֶע ןיהּואװ , רֶעמיצ םִענֶעי ןיִא טרהִיּפעגנַײרַא םהיִא טָאה רֶע ןּוא
 ?נעמ עניילק ייווצ ףיו ןעִיַעגנָא םהיִא טָאה ןּוא ,ןַעפֶע ןֶעגָארטַעג

 יָעג ךיז ןעּכָאה ןּוא לע ַא ןיִא ןַעסֶעזֶעג ןֶענַעו על ,ךֶעלֲעש
 ערעַײז פעק עיורג יד ךָאנ רָאנ ,רָעדנַיק עניילק ייװצ יװ טלעיּפש
 םינֲעטלַא םעד ןעװעג ןענעז סָאר זַא ,ןענעקרעד טנָאקעג ןעמ טָאה
 סָאר .ןַעסע ןֶעגָארטַעג םָאד יז טָאה ןהּוז רעד ןזא ,עמַאמ:ץטַאט
 !םָאו בָא דּוּבּכ טסיײה



 .גרעגנענייפ לחר

 ַײּב ןעגעלמ ןזח רעד עּבייל רֶעהָירפ ןּוא רֶעצִיװָארַאק לִידנֲעמ
 טימ ןוא ,ןַעמַאמ רעד ןֶעגָעװ ןֶערֶעו רהָאוועג ןהעגנַײרַא טפָא זנוא
 טנעלפ יז .רחיִא ףיֹוא ןעקרִיװ קרַאטש יז ןֶעגָעלפ תושעמ ערעַײז
 רַעּבירֲעד .ןִעסֶע רֶעסעּב טנעלפ ןּוא רַעכַילהַערּפ ,רֶעגְיהּור ןֶערָעװ
 .רֲעטפָא סָאװ ןעמּוק ןעלָאז יז ,ןֶעטעּב יז ַעּבָאּב יד טנעלמ

 .דנוזַעג ןיִא ןֶערָאװעג רַעסעּב רעטַײװ סָאװ זיִא ןַעמַאמ רָעד
 לָאמ ןייֵא ןיֹוׁש ןיִא ןּוא טְלהִיפֲעג טּוג רָאג ןיֹוש ךיז טָאה יז
 גנַײרַ ןיִא דלַאּב רָאנ .ןעפלעה לָעטיּב8 רימ ,סָארק ןיִא ןַײרַא
 יד ןַעמָא טוָאלעג ךיז ךָאנ טָאה ןּוא רֹוּכש רֶעד ןַאּפעטס ןַעפָאל
 - אעגנַײרַא ךִיז טָאה ןעגער ןעטלַאק ַא טִימ דנַיװ רֶעסַאנ ַא .רַיהט
 טָאה ץמַאמ יד .םינּפ ןיִא ןַעמַאמ רעד ּוצ ךַײלג ,ּכוטש ןיִא ןעסיר
 .רֲעמיצ ןיִא ךיז ּוצ קִירוצ קָעװַא זיִא ןּוא טסּודרַעפ ךַײלג ךִיז
 ."ֹּבָא טינ יז טָאה טסוה רעד זַא ,טלהיקרַעפ יֹזַא ךיז טָאה יז
 רעד רָאנ ,ץלעס ןופ רָאשטקָאד ַא טכַארּבעג טָאה ןַעמ ; טזָאלַעג
 ,ןעמַיה טפרַאדֲעג ךיז טָאה יז וַא ,טגָאזעג רָאנ טָאה רָאטקָאד
 .ןיִא טִימרָעד ןּוא .ןֶעטַיה רהֲעמ ךָאנ ךיז יז ףרַאד טציִא ןּוא
 . ןערהָאּפעגקַעװַא רֶע

 :רַעפ םַעמַאמ רֶעד ךָאנ ךִיז טָאה ןֶעּנָאּב רֶעד טִימ דָימ רַאמ
 :נַאג טסֹוהעג טָאה ץמַאמ יד .טַײצ ערעװש ַא ןעּביֹוהֲעגנָא גנולהִיק
 ךיִא .םירּוסי ַערהיִא ןעקוקוצ טנָאקעג טִינ טָאה ןַעמ ,טכענ ַענֲעצ
 ךיִא ןִיִּב טכַאנ ַא :טכענ יד ןַעטַײּב ךַיז ןענעלפ ןֶעּבָאּב רֶעֹד טימ
 רֶעגרֶע ךָאנ ןֶעװעג ויִא ןַעּבָאּב רעד .ד -- טכַאנ ַא ,ןעסֶעוֶעג
 :ָאװ ,ןֶעצִיזרַעד טפרַאדעג ךיֹוא יז טָאה טכַאנ ןַײמ לַײװ ,רָימ ןּופ
 = ןַײטש ַא יװ ןעלַאפרַעדַינַא ךיִא געלפ רעגַיײז ַא רעיפ םּורַא םּוד
 ַײלרֲעלַא טבּורּפַעג ּבָאה ךיִא .ןעציז ןענָאק טִינ ךיִא געלמ רהָעמ
 ףוא טנעלעג ךִיז ּבָאה ְךיִא ,טפָאלש טינ לָאז ךיִא ,ןָעלטַימ
 ןעשָאװעג ךיִא ּבָאה העש ַץלַא :ןַעשִיק ַא ןהֶא ,רָעטְערּב ַעליֹוה
 ּוצ טינ רָימ ַײּב ךִיז ןַעלָאז ַײז ,ןֶעגיֹוא יד רָעסַאװ רָאלק טימ
 ןַעּפָעלק ַײז -- ןַעפלָאהעג טינ ץלַא טָאה סֶע רָאנ . ןעּפעלקפיונ
 יד טגעלפ ,ץַײז ְךיִא ַיװ ,רַימ ףיֹוא גידנעקוק .ףיֹונּוצ טרָאפ ךיז
 ךיז ןעטַײה ךימ טנעלפ ןּוא ןערהערמ טיט ןֶעסִינַעַּב ךיז עמַאמ
 .ענ סֶע ןּוא ,ןֶעגלָאפ ךַײלג רהיִא געלפ ְךיִא . ןעפָאלש ןַעגעל
 :ָעו ץנַאג ןיֹוש ףָאלש ְךיִא ןּוא ,טונימ ןיװצ ןַײק טינ טרהָעװ
 םעד ,רֶעטַערּב עליֹוה םיֹוא געיל ךיִא זַא ,גידנעלהיפ טינ ,קַאמש
 ןהָעצ יװ ןַעפָאלש טִינ ְךיִא געלפ רהָעמ רָאנ .סנעּפָאקוצ קַאלוק



 טקעװ יז .טַײרש ץמַאמ יד יו ,ךיִא רָעהרָעד דלַאּב לַײװ ,טּונִימ
 :ייּב טימ ןוא ןֶעטּוג טימ רימ ּוצ טדָער יז ,תֹוהַּכ ַעֹלַא טימ ךַימ
 ןָאק ךיִא ,ןהעטשפיוא טינ ןָאק ךיִא רָאנ ,גנידצלַא רֶעה ךיִא .ןֶעז
 ןּוא ףיֹוא ךָאד ךִיז ךיִא ּביֹוה ףֹוס םּוצ .ןענֶעפֶע טינ ןַעגיֹוא יד
 ךיִא .טנַײװ ןוא טצִיז ץמַאמ יד טשרֶע :ןעניוא יד רעדנַאנּופ סַײר
 לַײװ ,טנַײװ יז זַא ,רָימ יז טרעפטנע ?רהיֵא זיִא סָאװ ,יז גערפ
 יז ,ןַעּפַאה טינ םָעהטֶא םָעד ןָאק ױ ,טכעלש רהעו ןיִא רהיִא
 ה לַײװ ,טכעלש רהֲעז זיִא רהיִא ;ןָעצִיז ּוצ ןַײלַא ארֹומ טָאה
 תּונמחר ןַייק רהיִא ףיֹוא ּבָאה ךיִא סָאװ ,ךיִא יװ רָעטכָאש ַאזַא טָאה
 יח -- יז שגָאז -- !רָעדנַיק ַעװֲעדָאה, ...ןַײלַא יז זָאל ןּוא טִינ
 :םיוא יד ּבָאה ךיִא זִיּב ,ןֶעטִילֲענסיֹוא ריד ןּופ ְךיִא ּבָאה לעימ
 טציִא ןּוא ,ןעפָאלשרעד טִינ ךיִא ּכָאה טכַענ לעיפִיװ ,טָעווֲעדָאהֲעג
 יויֹוזַא רימ ּוד טכלהָאצִעּב

 ,ןֶעגָאז ּוצ סָאװ טינ -היִא סַיײװ ןּוא רהיִא ףיֹוא קוק ןּוא ץַיז ְךיִא
 :רָענַײז ןיפיֹוא קוק ַא ביג ךיִא .טכערעג זיִא יז זַא ,סַײװ ךיִא לַײװ
 ןיֹוׁש רַימ ךיז ןַעסִיג ןַעניֹוא יד ןּוא ,ַײװצ ּבלַאה טשרע זיִא םִֶע
 ?ּוצרֲעד ןּוהט ְךיִא לָאז סָאװ !טָאנ ןּופ ףָערטש ַא .ףיֹונוצ רָעטַײװ
 טינ ןָאק ױ לַײװ ,ןעפָאלש ןֶעגעל -ַעטַײװ ךִיז רָימ טסַײה עמַאמ יד
 ןוא טִינ ןיוש רהיֵא גלָאֿפ ךיִא רָאנ ,ךיז רֶעטַאמ ךיִא יֹוזַא ײװ ,ןהָעז
 2ָענ טָאה יַֹא .ףוא טהעטש ְץּבָאּב יד זַיּב יֹזַא ןייש ץַיז ְךיִא
 יֹזַא יװ ןעלטימ טכיזעג ץלַא ּבָאה ךיִא ןּוא ,טַײצ שדֹוח ַא טְרֶעיֹוד
 ןַענּומעג עקַאט ךיִא ּבָאה ףֹוס םּוצ .ףָאלש םָעד ןעּנַײרטרעפ ּוצ
 ןוא טכַאניַײּב ןֶעסֶעזֲעג ךיִא ןיּב לָאמ ןייֵא .גידנעלִיװ טינ לעשִימ ַא
 טסוה רעד .טסּודעג טָאה עמַאמ יד יֹוזַא יװ ,טרעהָעגנייַא ךִיז ּבָאה
 לָאמ סֶעדֲעי טלהעצעג ּבָאה ךיִא .ןעקלַאּב ןיִא ןְצמּורעגּבָא ךיז טָאה
 םָעדָעי ןּוא ,רָעטצַעל רעד ןַײז ןיוש טָעװ רעד זַא ,טרעלקַעג ץלַא ןּוא
 טרעיֹודעג יֹוזַא טָאה סֶע .טסּוה רעַײנ ַא ןעגנולקעגּבָא ךִיז טָאה לָאמ
 סעמַאמ רעד .טרֶעהֲעגפיֹוא טינ טָאה טסוה רעד ןּוא העש רָאּפ ַא
 ןּוא רהיִא ףיֹוא גִידנעקּוק .הָאֹלּב ןֶערָאװעג זיִא םינּפ םַײװ גַילָאמַא
 ןוהט וצ הָעװ ןֶעּביֹודֲעגנָא יֹוזַא רימ טָאה ,טסוה רהיִא גָידנֲערעה
 ,ןעסַײרוצ ּוצ ןַײלַא ךִיז ןֶעוֲעג גיטרַאפ ןִיּב ךיִא זַא ,ץרַאה סָאד
 ְךיִא .שיילפ רֶעקיטש ךַיז ןופ ןעסַײר ןַעמּונֲעג עקַאט ּבָאה ךיִא ןּוא
 ךיז ּבָאה ןּוא רֶערעדנַא רעד ןיִא דנַאה ןייֵא טשטעװקעגנייַא ךיז ּכָאה
 .טּולּב טהֲעג סֶע ןַא ,טלהִיּפָעג ּבָאה ךיִא זִיּב ,ןַעּפִינקַעג גנַאל יֹוזַא
 ןיֹוש ךיִא ּבָאה ןעפָאלש רָעּבֶא ,ןּוהטֲעג הָעֹװ טּוג עקַאט טָאה סע
 .טלָאװעג טִינ



 וואו .גרעננענייפ ?להר

 ךִילַעמַאּפ יֹוזַא .ףֹוס ַא ןהָא רָאנ ןעהִיצ ךִיז ןֶעגעלפ טכענ יד

 ןֶעועג ויִא שרֶעדנַא רָאג .טכַאניַײּב רֵעזַײװ רעד ןעקּור ךִיז טגעלפ

 טקניפ ןָעווֲעג זיִא ןַאד .דנּוזעג ןֶעוֲעג זיִא עמַאמ יד ןַעו ,רעהירפ

 .ןיהַא טמוק טכַאנ יד ּואוו ,ןעקּוקמּורַא טִינ ךיז טנעלפ ןַעמ , טרהעקרעמ

 "רעד .ןעפָאלשוצסוא ךַיז ןֶעװֲעֶג טינ טַײצ ןייק לָאמנַיײק זיִא סֶע

 2ג.דתבש עגיררָעטנַיװ ןּופ ןעלֶעװקנָא ךַיז עמַאמ יד טנעלפ טּפיֹוד

 ןהעטשפיוא טגעלפ ןּוא רֶעגַיײז ַא ןעּבעִיו ןעגעל ךיז טגעלפ יז .טכַענ

 הּבש רָעד טנַײה .ןַעפָאלשַעג יז טָאה העש ףלָעװצ עצנַאג .ןֶעּבעִיז

 עג זיִא עמַאמ יד תַעֹּב ,םעט רָעדנַאנַא רָאנ טַאהֲעג טָאה ןַײלַא

 יד זַא .טלִיפַעג רהָעמ ןַאד םהיִא ןֶעמ טָאה סַעֹּפֶע .ןֶעווֶעג דנוז

 יז טנַעלפ ,ףָאלש ןּופ גָאט-ַײב תּבש ןהָעטשפיֹוא טנעלפ עמַאמ

 ןעטלַאה סָאװ ,םיסרוקיפא יד ּוצ גָאלק ַא, :ליֹומ ןעלּומ ן'טימ ןֶעגָאז

 רֶא זיִא רָעּבָא טציִא 'יז גָאט רֶעגילַײה ,רָערֲעַײט ַאזַא ,תּבש ןּופ טינ

 הלילח טָאה ןָעמ שטָאה ,לָאמַא יװ רֶעַײט יֹוזַא ןֶעוועֶג שינרָאג םעּפִע

 *?ג ַא ןֵעוֲעג זיִא סֶע סָאװ גידנעקיק טינ ,ןֶעועג תּבש ללחמ טינ

 רֶעסֶעּב טלָאװ עקנַארק יד םירָאװ ,בוטש ןיִא .עקנַארק עכילרהעפ

 רָאנ .זַײּפש עטכָאקעג:שירמ ַא תּבש ןעכוורעמ רָערייֵא ,ןֶעּברָאטשעג

 .תּבש ןטימ ךיז ןֶעהַערפ ּוצ ּפָאק ןיִא ןֶעווֲעג טינ טֶעּפֶע זיִא סֶע טַאלג

 ןּוא טנָעװַאדעג תּבש גָאט ןעצנַאג ַא ןעּבָאה ןֶעּבָאּב רעד טִימ ךיִא

 נוא וצ ןעּביולקפיוא ךיז ןעגַעלפ רֶעבַײװ : לָאמַא יװ יֹוזַא טנעיילעג

 ענָענייֵא יד תּבש ףיֹוא ןֶעקַאּבַעג ןעמ טָאה הלח ,לָאמ עלַא יװ יֹוזַא

 תּבש רעד זיִא טרָאּפ רָאנ ,רָעהִירּפ יװ גנַידצלַא -- לָאמַא יװ סיורג

 קצוַא ןֶענֶעז טַײהקנַארק סעמַאמ רָעד טִימ .רָערָעדנַאינַא ןֶעוועג טציא

 .ןֶעגינֶעגרעפ ָעלַא ןּוא דַיירפ עלַא

 ןּוא ,םִיָיהַא קִירּוצ ןֶעהְאפעגקֲעװַא עּכָאּב יד זיִא הכונח ךָאנ

 סֶעּבָאּב רעד ןֶעמונרַעפ ּבָאה ןּוא טרָעטַאמָעג ןַײלַא ןיוש ךיז ּבָאה ךיִא

 רהָאי ץנַאג ַא ןּופ טכענ ַעלַא ןְעסֶעזָעג ןיֹוש ןיּב ךיִא .ךיֹוא טרָא

 ָעיצרָאּפ יד טרָעסערגרַעפ רָאנ ּבָאה ךיִא .ןעשִיק ַא ןָא רָאנ טנהָעלע גנָא

 ןעגנַאגָעגמורַא ןיּב ךיִא .שַיילפ רָעקיטש יד ךיז ףיֹוא ןַעטַײר  ןּופ

 עצנַאג יד ןַעצִיז ךיִא גָעלפ רַאפרֶעד רָאנ ,דנֲעה עטעדנּואוורעפ טימ

 ,טרַאָעג טִינ ןיֹוׁש ךַימ טָאה טסוה סָעמַאמ רעד .ץלָאה .ַא יװ טכַאנ

 ךיִא עכלֶעװ ,דנעה ענַײמ ןּופ גָאטהִמװ םָעֹד טלהִיּפַעג רָאנ ּבָאה ךיִא

 ןיִא העש ַײװצ ןַעפָאלשעג ןָעצנַאגניִא ּבָאה ךיִא . ןֶעסִירּוצ ךיז ּבָאה

 ךיא ּבָאה םָעֹד טימ ןּוא ,הָירפ-רָעד ןיִא ןֶעּבעִיז זִיּב ףניפ ןּופ ,טכַאנ

 גָאטרַאפ טגעלפ עכלָעװ , ןַעטַאלז עמהומ רעד ןֶעקנַאד ּוצ טַאהעג ךיֹוא
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 .ןערהָא=רעדניק יד

 טהעטשרעפ ,ןַענַעז ףָאלש העש ַײװצ יד .ןעטַײברַעּביִא ןעמוק ךִימ
 רֲעדייֵא זַא ,ןעטכַאד ךיז טנַעלפ רַימ ןוא ,גַינעװ ץנַאג ןֶעווֲעג ,ךִיז
 ,ןעלהָיפ ְךיִא געלפ ךָאד רָאנ .ףיֹוא ךימ ןַעמ טקַעװ ,ךִיז געל ְךיִא
 טנעלפ סֶע .ןַעּנַעַל םַײּב ךימ טלַאהרָעד עטַאלז עמהּומ יד זַא
 טנַעלפ ןַערעטש-ןעגרָאמ רֶעד .ןעסיֹורד ןיִא רעטסנופ טעמּכ ןַײז ךָאנ
 זיִא רָעטסנַעפ ןיִא ןעמהּומ רעד ַײּב ןּוא רעטסנעפ ןיִא ןעקּוק ךָאנ
 טימ ָאד ןיוש יז ןיִא ,םּורַא ךַיז קּוק ְךיִא רֶעדייא ןוא ,רעַײמ  ןיֹוׁש
 החנמ-ןּברק ןַעּבָארג םעד ןּוא ןַעלטקַא יד ףיֹוא עלַײשטַאפ רעטיורג רעד
 ענַײמ ןַעגָאוסיֹהַא רהיִא ןֶעלֲעװ טפָא גָעלפ ךיִא .םָערֶא ן'רעטנוא
 :ענ רהיִא ךיִא טלָאװ זלַאה ץפיֹוא ,ךַיז טכַאד .ןֶעלהִיפַעג ערַאּבקנַאד
 ןעמשטַיײנקּוצ ןַעמּוג רהיִא ןיִא יז טשּוקַעג סָייה ,םַײה ןּוא ןֶעלַאמ
 ךָאװטַימ ןַעטִימ ןיִא םִעֹּפִע סָאװ .ןעמעש ךִיז נעלפ ךיִא רָאנ ,םינּפ
 ווא ַײב ?ןַעצרַאה ןפיֹוא טּוג יֹוזַא זיִא סֶע - ,שִינעשּוק ַא דַאפ
 רעדָא ,רּוּפּכ-םוי-ברע ןעדַײס .ןעשּוק גינעװ ללכּב ךיז ןעמ טגעלפ
 .הנותח ַא ףיֹוא

 רָימ ןַעּנָאה ןַעטִיהּבָא ץטַימ ןּוא ןעמַאמ יד ןֶעלַײה םעד טימ
 ץטוג - ןְערָאװֲעג רֶעגרֶע טציִא זיִא ןעמַאמ רעד . ןּודטְעגפיֹוא טינרָאג
 ןַײק ןַערהָאּפ טפרַאדעג שלָאװ יז זַא ,ןעגָאז ןַעּיֹוהֲעגנָא ןֶעּבָאה דנַײרּפ
 יד ,טגָאַעג יז ןעּבָאה ,ןענעז סָאװ .רָאסעפָארּפ ַא וצ אשרַאװ
 סָאד ,רָאסעפָארּפ ַא רָעֹּבָא ; טינרָאג ןַעטַײװ יז 2 םִיריוטקָאד ַעגִיה
 רָע טסַײװ ,ןעקנַארק ַא טכַארטעּכ רֶע זַא .שרעדנַא סֶעֹּפִע רָאג ןיֹוׁש זיִא
 .ןייַא טזָאלעג ךיז טָאה עמַאמ יד .ךַיז טוחמ םהיֵא טימ טָאװ עקַאמ
 סָאד ויִא חסּפ רַאפ ןַעכָאװ ןיווצ .אשרַאװ ןַײק קָעװַא זיִא ןּוא ןַעדער
 ,ןִירָעמערק ַא ,בוט-םוי ברע ןַײלַא ַענייֵא ןעּבילּבעג ןיּב ךיִא .ןעווַעג
 :ַײלּברעּפ טֶעווֲערָאהֲעג ךיִא ּבָאה רָעוװש .גנידצלַא -- עטיתיּבה?לעּב ַא
 ןעגָארטוצרעּבירַא ץלַא חּכ גּונֲעג טָאהֲעג ּבָאה ךיִא רָאנ ,ןַיײלַא גַידנֲעּב
 .רָאסעפָארּפ רֶעװעשרַאװ ן'פיֹוא גנונפָאה יד ךרוד

 ןעמּוקעּב וצ גָאט ןעטנהעצ ן'פיוא טבַעלרעד םיֹוק ּבָאה ךיִא
 ןענעז ,ףעירּכ םָעד :ידנֲענֲעַיילרעּביִא .ןעמַאמ רָעד ןּופ ףעִירּצ ַא
 יײז ךיִא ָּאה ןעצנַאגניִא רָאנ ,ןַערָאװעג רַעכַאװש ןַעגנּונּפָאה ענַײמ
 ױ זַא ,ןֶעּבירשַעג רַימ טָאה עמַאמ יד .ןֶערָאלרעפ טַינ ְךיֹוא טציִא ךָאנ
 רהיִא טָאה רֶע ןּוא ,יקסוָאנַארַאּב רָאסעּפָארּפ םעד ַײּב ןַעווֲעג זיִא
 ךָאנ ןעמּוק ןַעטַיײהַעג רהיִא טָאה רֶע .טגָאזֲעג טַינרָאג לַײװרעד ךָאנ
 :טיסַא ןַײז ןּוא ,לּבור ןהָעצ ןמָעּונֲעג רֶע טָאה טיזיװ ן'רַאפ ,לָאמַא
 ןענַאװ וַיֹּב .טינרָאג ץלַא ךָאנ זיִא סָאד רָאנ ,לּבּור ַײרד ךיֹוא טנעמ
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 .גרעבכנעגייפ להד

 טימ טנַײה .געט ַײרד טרֶעיֹודֲעג טָאה ,ןֶעמּוקַעג םֶהיֵא ּוצ זיִא יז
 ,לעיפ יֹזַא ,יז טבַײרש ,טָאג טַעּב ןעמ ןֶעװ ! תֹורצ ַא רַאמ סָאװ
 .ןעשנעמ עגירנַיז ןענעז רימ רָאנ ,טַאהעג תונמחר סִיוַעג רֶע טלָאװ
 :ער ס'רָאסָעפָארּפ םָעד .םהיִא ןעטֶעּב ּוצ יֹוזַא יװ ,טינ ןַעסַײװ רו
 טהעז טַײקרעסַעּב ןַײק ןּוא ןַעמּונֲעגסיֹוא דלַאּב ןיוש יז טָאה טּפעצ
 .טייװ ןעטַײװצ םַײב ןעזַײװסױרַא סָאד ךיז טֶעװ רשפא .טשִינ יז
 ּוצ הסּפ געט ערֶעדנַא יד ףיֹוא ןעגעװטסעדנופ ,יז טּנַײרש ,טנעכער יז
 :רעטרַעװ עגיָאד יד טִימ ךיז טגִידנֶע ףעִירּב רעד .םײהַא ןַעמּוק
 ג"ןעמַאמ עקנַארק רֶעייֵא רַאפ טָאג טעּב ,ךעלרעדניק ,דנּוזַעג טַײז
 רהיִא ןָאק רָאסעפָארּפ רעד סָאװ ,ןָערָאװעג גידנַעהּבָא לָעסִיּבַא ןִיּב ךיִא
 ןעטיײװצ ן'פיֹוא ןעטרַאװ וצ ןעּכיֹהְעגנָא גָאה ןּוא ,ןעפלעה טינ ךיֹוא
 | ,טיזַיװ

 ,רהָאי ַץֹלַא יװ יֹוזַא חסּפ ןַעכַאמ ןְעמּונעג ךיז ךיִא ּבָאה לַײװרעד
 יװ ,ץלַא טיײרגַעגנָא ּבָאה ךִיא .ןְעווֲעג דנוזעג ךָאנ זיא עמַאמ יד ןֶעו
 עשפעהעג יד ןעגיֹוצעגנָא ,ןעשַאװעג ,טכלַאקַעג ּבָאה ךִיא .רהָאי עלַא
 ןעטהִיינעגסױוא םָעד שיט ן'פיוא טנעלעג ,טנעשִיק יד ףיֹוא ךעלכיצ
 טלעטשעגקַעװַא ,טַײװ ןופ טכַארּבעג טָאה ַעּבָאּב יד סָאװ ,ךוטשִיט
 טָאה ץּבָאּב יד סָאװ ,לִיטנֶע ענַעַײלַעצרָאּפ םָאד דָאמָאק ן'פיֹוא ּוליֿפא
 טרַאװעג רָימ ןַעבָאה רֶעטנַיװ ןַעצנַאג ַא .רֶעקּוצ ןעטלַאה ּוצ ףיֹוא טכַארּכַעג
 יד ןֶעװ ,לעקנַיװ ןַעדֶעי ןיא ךילהערפ ןֶערֶעװ טגעלמ סִיּפֶע .חטּפ ןיפיֹוא
 רעטסנִיפ םּומעמּוא בוטש ןיא ןְעוועג זיא טנַײה ןוא ,ןֶעווֲעג זיא עמַאמ
 םָעֹר טִימ םענייאניא טכִירַעגּבָא רימ ןַעּבָאה רדס םעד .גְירעיורט ןּוא
 טָאה רֶעכלָעװ ,ריאמ קִיזייַא רֶעטָעפ ןֶעכיֹוה םָעד טִימ ןּוא ן'לאכימ דמלמ
 ןעצִיז יֹזַא רימ ןענעלפ רהֶאי ַעלַא .לעביטש ןַיא זנוא ַײּב טניֹואוועג
 ,,רַעטַעפ םַײּב תוישק רעִיפ יד שנֶעופעג טָאה לירעדורּב ןַײמ .רדס םַײּב
 .ןַעצרַאה ןפיֹוא ןעוֲעג רעש רהֲעז זיא ןעמעלַא זנּוא ןּוא

 ,ןַײלַא טינ ןּוא ץמַאמ יד ןֶעמּוקֲעג זיִא געט ערָעדנַא יד ףיֹוא
 טימ טדָאטש רעסיוהג רעד ןופ ןעמהּומ רעד טימ ,טשַאג ַא ךָאנ טִימ רָאנ
 טנענעגעב ךיז טָאה יז רֶעכלַעװ טימ ,רָעטסַעװש רֶערענעלק רהָיא
 םינ רָאג ךיז ןָאק רַענַײק .עלַעגנּי ןַיילק רהָיא טימ ןוא ,גָעו ןיא
 .טסָעג יד ןּופ טַאהַעג ןֶעּבָאה רַימ סָאװ ,דיײרפ יד ןַעלעטשרָאפ
 סָאד -- ןעטנַאק ץטַײװ יד ןּופ עמחומ יד -- ַײקגיניײלק ַא םִיּפָע
 ןּוהמָעגנֶא ןַעגנַאגעג ןַיא ןּוא סנַעש ַא רהָוו ןְעווֲעג זַיא .עלֲעגנט
 יװ ,ןּוהטַעגנָא ןעש ןְעועג זיִא עמהּומ יד ךיוא ,דניק ׁשִיצִירּפ איו

 בָאה ,טלעװ רַעדנַאנַא ןופ ,ןעשנעמ ערעדנַא רָאג םִיִּפָע .עט'צירּפ ַא
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 . ןערהָאײרעדניק יד

 םעמהּומ יד ןעפיולוצ ןעמוקַעג ןֶענעז רלַאּב .טכַארטַעג ךִיז ךִיא
 סָע .ןעשיק ןֶעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .רעדניק-רעטסַעװש יד טימ
 גָאט ןעטייװצ ןיפיֹוא .עטנַאקַעּב טינ ןּוא עטנַאקַעּב ןעפָאלעגנָא ןְענֶעו
 .ןעצרַאװש םָענעדַײז -הָיא ןִיא ןעטיזיװ ןעכַאמ ןעגנַאגעג עמהומ ןַײמ זִיא
 ערהיא ףיֹוא ןּוא רהָיא ףיֹוא ןעקּוק ןעפָאלעגסיױהא ןַענעז ַעלַא .דיײלק
 גילדנהעצ רָאּפ ַא ןעּפָאלעגכָאנ ןְענֶעז עלֶעגנּי רהָיֹא ךָאנ ןּוא .רָעדִיילק
 יד טימ םּיטסָאק םָענעש ןַײז טכַארטַעּב טָאה ןַעמ ןּוא ךַעלגנּוי
 טשִינ רָעֹּבֶא טָאה ןעמהּומ רעד טימ ההמש יד .ּפָענק ענַעדלָאג
 טָאה יז סָאװ ,גָעט ץְכִילמֶע יד רעּבִירַא ךִיז ןֶענֶעז םִע .טרֶעיֹודֶעג גנַאל
 ונוא ַײּב .ןַערהָאפעגקַעװַא קירוצ זיא יז ןּוא ,זנוא ַײּב טכַארּברַעמ
 יד זַא ,ןהָעזֲעגמּורַא ךִיז ּבָאה ךִיא ןּוא ,ליטש ןָערָאװעג רֶעדִיװ זִיא
 ץטּוג יד ןעּביֹוהֲעגנָא רַעדִיװ ךַיז ןֶעּבָאה סֶע .ןעוועג יװ קנַארק זיִא עמַאמ
 .קָערש ןּוא תוגאד עגידנעמש יד טימ טכענ

 .לג ץילַא ךַיז טָאה עמַאמ יד .םישדח רָאּפ ַא רעּכירַא ןֶענַעז יֹוזַא
 רשפא זַא ,ןַעגָאז ןֶעּביֹוהעגנֶא ןַעּבָאה רעגַײװ יד ,טכעלש טלהיפ
 בָא יז טָאה ןַעמ סָאװ ,קערש םַעד ןּופ ןֶעמּוקֲעג רהָיא סָאד ןַיא
 ןעמ ,הצע יד ןַעּבֶעגַעג ןַעּבָאה ןוא ,לירּמַא ןֶעטשרֶע םָעֹד טרַאנֲעג
 ,ףרָאד ַא ,זּורֲעּב ןִיא טניואו סָאװ ,ןַירעכַערּפש רעד וצ ןַעדנַעװ ךיז לָאז
 לָאז ןעמ ןַעּבילּבעג זִיא הע .לָעטרַעשש רָעונּוא ןּופ טַײװ לַײמ רעימ
 ןַײק קֶעװַא טרהָאפ עמַאמ יד ןּוא ,דהופ ַא טגניד ןַעמ .ןִידַא ןערהָאמ
 ,וּורֲעּב ןַײק ןֶעמּוקַעג .עשומ-רתסא ןידנַײרפ רֶעטלַא רהיִא טִימ זּורֲעּב
 ַא רָאנ ,ןירעכערּפש ןַײק טינ זיִא טרָאד זַא ,סיֹורַא ךיז טלעטש
 ענעצנַאג טגעלפ סָאװ ,רהָאי גיצנַײנ ןופ יֹוג רַעטלַאינַא ,רָעכַערּפש
 ןַעּבֲעגֶעג טָאה רֶע .תואופד ףיֹוא זָארג ןַעּביֹולק דלַאװ ןיא ןהעגמּוא געט
 טָאה רֶע ןכַארפשיעג ר ר טָאה ןּוא זָארג ַא םָעֹּפֶע ןעמַאמ רֶעד
 רֶעּבירעד ןּוא ,קָערש ַא ןז קנערק יד ןעמּוקָעג זיא רהיא זַא ,טגָאזעג
 .ןעקָארשרעד ךִיז טָאה : וה טיִא םָעד ןיִא ןעכַערּפש ךיֹוא ןעמ ףרַאד
 ,עייוג ַא ןעקיש רֶע טעװ ,ןערהָאפ טינ ןיהַא ןָאק ןַײלַא רָע יװ יֹוזַא רָאנ
 דלַאּב זיא יז ןּוא ,עיוג יד טכַארּבֲעג טָאה ןַעמ .עט'רבח ַא ענַײז
 ײװצ ןֶעַּכעג רהיֵא טָעװ ןַעמ ּביֹוא ,ןַערדָאּפ וצ ןַערָאװעג הושּומ
 יז סָאװ ,ןַעּבֶענֶעג רהָיא טָאה ןֶעמ זַא ,ךיז םהעטשרעפ םִע ,לּבּור
 .ןֶערהָאמַעגקעװַא רהָיא טימ ןִיא ןַעמ ןּוא ,טלָאװַעג טָאה

 צ ןערדָאפוצ ןַעמיקעג ןֶענַעז ַעייֹוג יד ןּוא רּתסא ,ץמַאמ יר
 לָאז ךיִא זַא ,ןֶעִייהֲעג דלַאּב רָימ טָאה ץמַאמ יד ,טכַאנרַאפ םַײהַא זנוא
 ןֶעּבֲעגּבָא רהָיא לָאז ךיא זַא ןּוא ערעשטעװ עטוג ַא ַעיֹוג רעד ןַעּבֶעג
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 .גרעבנענייפ לחה

 טִימ ןּוהטָעג גנידצלַא סָאר ּבָאה ךַיא .ןַעפָאלש יצ ףיֹוא טרָא ןַײמ

 רעד ןּופ שיילפ עצנַאג סָאד ןעּבֶעגְעגּבָא רהיִא בָאה ךיִא .ןֶעגינֲעגרעפ

 ראג בָאה ךיא .טָעּכַעסיֹוא ןַעש ץנַאג רהִיא ּבָאה ןּוא ערֶעשטַעו

 רהיא ןופ זַא ,גידנעּפָאה ,רהָיא טִימ ןּוהט ּוצ סָאװ טסּואוועג טינ

 גיימ יד ףיֹוא טָאה ץּבָאב יד .ןערֶעװ דנּוזֲעג עמַאמ יד טָעװ ךּורּפש

 רהָיֹא ןִיא טּביולגֲעג טִינ טָאה יז סָאװ רַאפרָעד טינ ,םּורק טקוקעג

 טָאה יז .ָעייֹונ ַא טַאהֲעג טנַײפ טַאלג טָאה יז סָאװ רַאפרַעד רָאנ , ךּורּפש

 .בוטש ןִיא זנוא ַײב ךַיז ט'םלצ עייוג יד יֹוזַא יװ ,ןעקוק טנָאקעג טינ

 זַא ןוא , ןַעמַאמ רעד ּוצ ןֶערעװ רהָאװעג עדַײז רֶעד ןעמוקעג ויִא דלַאּב

 לָאז ָעֹמַאֹמ יד ,ןּוהטעג לעכַיימש ַא רָע טָאה ,עיוג יר ןהָעזרֲעד טָאה רֶע

 ןיא טּביולגֶעג סָאװ גינעװ טָאה רֶע זַא ,םיֹוא טזַײװ סֶע .ןהָעז טינ

 .גַײװש ַא טכַאמָעג טָאה רֶע רָאנ ,ףליה רהיא

 גייט רעד טימ ןֶעגנַאגַעג ךִיא ןַיּב טכַאנַײּב רֶעגַײז ַא ףלעוװצ

 ןּופ ּפערט יד טָימ לָעװש יד ןעכַערּפשּבָא לָאז יז ,להוש רעד ּוצ

 ,ןֶעּפיורג לֶעסִיּב ַא ןֶעמּונעגטַימ טָאה עייֹוג יד ,לחוש רֶעשרֶעּבַײװ רעד

 טָאה ןּוא ּפָעֹוט עטשרעטנוא יד ףיֹוא טלָעטשעגרָעדִינַא טָאד טָאה

 ןֶענַאטשַעג ןָיּב ךיִא .רנַאנַאכָאנ העש ַא רשפא םָעד רֶעַּביִא שמלצֲעג ךַיז

 ףלָעװצ ןהעטש ? טַײקגינַײלק ַא סֶעפֶע .טַאלּב ַא יװ טרֶעטִיצַעג ּבָאה ןּוא

 ,ָעייֹנ ַא טימ ךָאנ ןּוא להּוש רעטלַאק רעד ןֶעּבֲעג טכַאניַײּב רָעגַײז ַא

 םִענייק רַאפ סָאד גָאה ךיִא ! להּוש יד ש'מלצ ןּוא ךיז ש'מלצ ַעיֹוג יד ןּוא

 סֶע טָעװ ןָעמ וַא ,טַאהַעג ארֹומ ּבָאה ךיִא לַײװ ,טנָאזעגסױא טינ

 ּבָאה ךִיא .להּוש ןִיא ןָענװַאד ןהָעג ןֶעלֶעװ טינ ןעמ טָעװ- ,ןֶעסַיװ

 רֶימ ןּוא ןימלצ ךַז ןֶעגידנֶע ןיוש לָאז עייוג יד ,טונימ יד טּבעלרעד םיוק

 יד ,ַץנֲעש א רהָעַז ןָעוועג זיא טכַאנ יד .ןהָעג םידַא ןיֹוׁש ןַעלָאז

 ןיא .ןעּביולק סָעּברַא טנָאקעג טָאה ןעמ זַא ,טנַײשַעג יֹוזַא טָאה הנבל

 סַאג ן'פיֹוא ןהעטש ,ןעדעַירמּוצ ןֶעוֲעג ךיא טלָאװ טַײצ רָעדנַאנַא

 יד ןעקָארשַעג ךַימ טָאה טנייה רָאנ ,הנבל ענעש ַאזַא ףיֹוא ןֶעקּוק ןּוא

 .ךיז ן'מלצ רהָיֹא טימ ןּוא לחוש רעטלַאק רָעד טימ עייוג

 םּוזַא טכָאקֲענּבָא עיֹונ יד טָאה הירפ-רֲעד ןִיא ןֶעגרָאמ ףיֹוא

 ןעּבענֶעג םִע טָאה ןּוא ,ט'מלציעג טָאה יז עכלַעװ ,ןעּפיױהג יד ןּופ

 ,פיז םָעֹד טסֶע עמַאמ יד יװ ,טקּוקעג ּבָאה ךיִא .ןֶעסֶע ןעמַאמ רָעד

 ןיהטֲעג טָאה ַע'יוג יד סָאװ ,טסַײװ עמַאמ יד ןֶעוװ ,טכַארטַענ ּבָאה ןּוא

 .ןֶעסֶע טלָאװעג טִינ סָאד םִיװָעג יז טלָאװ ,ןָעּפיורג יד טיט

 ,טגָאועג טָאה ןּוא ןְערָאפַעגקַעװַא ץ'יוג יד זיא טכַאנרַאפ

 .טַײהקנַארק רֶעד ןיִא גנורעטַעּברעפ ַא ןַײז טָעװ םּורַא געט ַײרד ןיִא זַא



 .ןערהָא-רעדניק יד

 טָאהי ןָעמ .רהָאי ַא יװ ,זנּוא רַאפ ןֶעניֹוצֲעג ךיז טָאה גָאט רֶעדֲעַי
 טשִינ ץלַא וָיא ףליה ןַיײק רֶעֹּבֶא ,גָאט ןעטרעיפ םעד טּבעלרעד םיֹוק
 ןַענעז ףליה ןּופ ןרֶעיֹוט עלַא זַא ,טגָאזעג ןיֹוׁש טָאה עמַאמ יד .ןַעוועג
 טָאה ,ןַעטַײל ַײּב .ךַאז ןַײק טִינ טפלעה סֶע -- ןערָאװעג ןעסָאלשַעגּוצ
 ַא ,עדַיז ַא ,עּבֶאּב ַא םולח ּוצ טלַעװ רֶענֲעי ןופ טמּוק ,טגָאזַעג יז
 ָאטשִינ רָאג זיִא ָאד ןּוא ,םָעֹּפִע טגָאז ,םָעֹּפִע טגנערּב ןוא ,עמהומ
 ,השעמ ַא טלהעצרעד ןּוא ָעּבָאּב יד טשִימַעגנַײרַא ךיז טָאה ָאד .רָענַײק
 ןֶערָאװעג קנַארק טרָאד זִיא סֶע .קסניּבַאר ןיא ןעפָארטַעג טָאה סֶע סָאװ
 ,םִיריוטקָאד עלַא ּוצ ןֶערהָאפעגמּורַא רהיִא טִימ זיִא ןַעמ ןּוא יזופ ַא
 גנינפָאה עצנַאג יד ןיֹוׁש טָאה יז .ןעפלָאהעג טינרָאג רהיִא טָאה םִע ןּוא
 םֹולח ןיִא יז טהָעז לָאמ ןייַא רָאנ .ןַײז ּוצ דנּוזֲעג ףיֹוא ןערָאלרעמ
 ַא לָערעיּפַאּפ ַא ןיִא רהיִא טגנֲערּב עּבָאּב יד ןוא ,ןֶעּבָאּב ַא ערהיִא
 סָאד טסעװ ּוד זַא ,רָעטכָאט ןַײמ ,ַאנ, :רהיִא טגָאז ןּוא זָארג לָעסִיּב
 ןיִא ךיז טָאה עקנַארק יד ."ןֶערֶעװ דנּוזעג ּוטסֶעװ ,ןעקנירט זָארג
 , ןעשיק םעד ןֶעּביֹוהֲעגפיֹוא טָאה ןּוא םֹולח םעד ןָא טנהָאמרָעד הָירפרֲעד
 עלָערִיּפַאּפ ַא טגעִיל םִע טשרֶע --ןעפָאלשַעג זיִא יז ןֶעכלַעװ ףיֹוא
 -,רעקנַארק רעד ןעקנַירט ןַעּכַענֶעג זָארג סָאד טָאה ןעמ .זָארג טימ
 ."ןערָאװַעג דנּוזֲעג דלַאּב זיִא יז ןּוא

 ןעקרַאשש ַא רימ ףיֹוא טכַאמַענ טָאה השעמ סםִעּבֶאּב רֶער
 --,טכַארטעג ךיִא ּבָאה ,סנ ַאזַא ןעקישוצ זנּוא טָאג טלָאװ .םֵשֹור
 ןָא טלָאמַעד ןּופ ?טסַיײװ רֶעװ ? ןעקישּוצ יקַאט רֶע טָעװ רשפא ןּוא
 ,ןַעשִיק ן'רעטנוא ןעמַאמ רעד ַײּב ןעקוק הירפ-רעד ןיִא ַעֹלַא ךיִא גָעלמ
 ןֶעווֲעג זיִא טסַיזמּוא רָאנ .זָארג לָעסִיּב א ןעניפעג ךיִא לָעװ רָעמָאמ
 .ענ וַײּב ןיב ךיִא .ןֶענופֲעג טַינרָאג לָאמנַײק ּבָאה ךיִא .ןָעכוז ןַײמ
 ןעטעגרעפ יו סָאװ ,סעמחומ יד טַימ ןַעּבָאב-רֶעטלַע יד ףיֹוא ןַערָאװ
 ןעכוז ּוצ טרֶעהַעגפיֹוא ּבָאה ןּוא ,ןעמַאמ רעד ןָא טלעװ רֶענֲעי ףיֹוא
 .ןעשִיק ן'רעטנוא

 יד ןופ טַײצ יד ןַעמּוקֲעג זיִא סֶע ןּוא רַעמּוז רָעד קָעװַא זיִא םָע
 ןיֹוׁש טקַעװ שמש רָעד עקשָאמ .גָאט-רַאפ זיִא םִע .תוחילפ עטשרע
 טָאה יז .טסּוה ןּוא ץלַא ךָאנ טצִיז עמַאמ יד ןּוא ,לָאמ עטַיײװצ סָאד
 ןיִא תוחילס וצ קָעװַא זיִא עּבֶאּב יד .ןעפָאלש טבּורּפעג טִינ ךָאנ
 ,ןֶעדָאש טִינ טָעװ סֶע זַא ,טנעכַערעּב ךיז ּכָאה ְךיִא ןּוא ,להוש
 .ןענַייװסױוא לָעִיּב ַא ךיז ןוא תוחילס ןעגָאז ןעמדַעג ךִיז ךיֹוא לָאז ְךיִא
 ןעסִיג ןָא רימ ךִיז ןֶעּביֹוה ןערהערט ןּוא ןַעגָאז קָעװַא ךיז ץֶעז ךיִא
 3 ;ענ רימ ויִא ןַענַײװ םָעד ןּופ .לַאװק ַא ןּופ יו יֹוזַא ןֶעגיֹוא יד ןּומ
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 ךיז ּכָאה ךיִא זַא ,טלהִיפָעג ּבָאה ךיִא .ןַעצרַאה ן'פיֹוא רֶעגנִירג ןֶערָאװ
 ,םִיװֲעג .טרֶעהָעגסיֹוא ךַימ טָאה רֶע זַא ןּוא ,טָאג טיימ טדָערע גכרּוד
 2ַא-רַאפ יװ לעטַיװק רֶעסֶעּב ַא ןֶעּבֶעגסיֹורַא רָימ רֶע טָעװ ,ךיִא טכַארט
 .ןַערהָאי

 ןיִא ןּוהטרַעפ ןְעווֲעג ןָא לולא שדוה:שאר ןּופ זיִא ץּכָאּב יד
 טפָא רהעז ןּוא תֹוניחַּת טנֶעיילעג ,טנַעװַאדַעג ץילַא טָאה ,טַײקמורּפ
 טָאה הנשה:שאר .ןְעווֲעג תינעּת ַא רהיִא ַײּכ זיִא גָאט עלַא .טסַאפַעג
 .ןֶערֲעה לָאז עמַאמ יד ,םִייהַא זנּוא ּוצ רפֹוש םעד טכַארּכעג ןעמ
 טָאה ,רוּפּכ-םֹוי=ברע ןַעמּוקֲעג זיִא םָע .טלָאװעג טינ יז טָאה שרעדנַא
 ! טַײקגינַײלק ַא .ןוהמ ּוצ רָעהַירפ סָאװ טסּואװַעג םִינ ָעֹּבָאֹּב יד
 .תֹונחַּת ןילרָענהעצ רשפא ָאד זיִא גָאט ןַענַיד' רוּפכיוי"ברע םָעד ףיֹוא
 ןּוא ןענָאלש תֹורּפּכ טנַײה .ערָעדנַאנַא ןענעַײל ןעמ ףרַאד העש עלַא
 ךיז ןֶעּנָאה רַענַײװ ןהעצפופ רֶעדֶא ןהָעצ ַא םָעֹּפָע .ןַעכַאמ טכיל
 ַא טכַארּבַעג טָאה ָערֶעדֲעי ןּוא ,ןעלחר:הּכלמ ּוצ ןעבילקעגמיוא
 ןענעז סָאװ ,תולדבה ענעטכָאלפעג ךעלקיטש רֶעדֶא טקַאװ לעקיטש
 ַא טכַאמָעג טָאה ָערֲעדעי ןּוא ,רהָאי ץנַאג ַא ןופ ןַעּבִילּבֶענרֶעּביִא
 דירי ַאזַא ןֶעווֲעג זיִא ןעכַאמ טכִיל יד ַײּב .טכיל ענעסקֶעװ עמיהג
 אה ה רעבַײװ עכילטע .תולוק יד | ןּופ ןֶערֶעװ ּביֹוט טנָאקעג טָאה ןַעמ זַא
 ַארּבַעג  ןֶעּבָאה עכילטע ,רַעמלּומ ַא ןיִא סקַאװ םעד ןעטָאגקעג
 יהצלמ ןייעג ַא טִימ תונחת טנָאזעג ןּוא םופַײרד ן'פיוא סקאװ םָעד
 יז טָאה ןֶעמָעלַא טימ .ןעַירשעגרֶעּביִא ןַעמַעלַא טָאה ןײלַא לחר
 יד ,םקַאװ רהיִא טסָאק סע לעִיפִיװ ,טנֲערפַעג יד : ןעדַיר טפרַאדעג
 יד ,םַעמרַאװ ףיֹוא ןַעטָארעג ןְעווֲעג זיִא םַעמִיצ רעד יצ --.עטייװצ
 טנַײה .ןעכַאז עניֹוזַא ךָאנ ןּוא תֹוהּפּכ עמֲעמ יז טָאה יצ --,עטירד
 ּוצ ךיז ןעמ טָאה ,ןַערָאװַעג גיטרַאפ זיִא םַע טָאװ ,טכיל רֶעדֲעי ַײב
 סָאד טָאה שטָאה ,םטּוג סָאד לַא ערָעדנַא יד ענייֵא טעוװעשניװעג
 ןעצרַאה ןיִא טָאה עמ סָאװ ,דנוה םענ'ענּושמ ַא ןהֲעגנָא טלָאזַעג
 םִע טרָאש טַייּברַא רֶעֹד וצ רָאנ .ַערֶעדנַא יד ענייֵא ןעשנואוועג ךיז
 טנַעל לַײװרעד ןּוא וועג ַא טימ טנעיילעג ןערֶעװ תֹוניהּת יד .טינ
 תֹובָ עגילַײה יד ןּופ המשנ רֶעדעי רַאפ ךעלטַײנק ןעמ

 רֶענעטקַעװ רעסיורג ַא טימ ןעּבָאּב יד ןהָעז ּוצ טּנַעלרעד םיֹוק
 ,דמַאו ּפָאמ ַא ןיִא טלעטשעגנַײרַא טָאה יז עכלַעוװ ,דנַאה ןיִא טכִיל
 ?םוי יד ןיִא ןּוהטנָא ןעמּונֲעג ךִיז ל'רֲעדּורּב ןַײמ טימ ךיִא בָאה
 ,ןַעדַײז םּוצ ןהֲעג טמרַאדַעג ןַעּכָאה רֶימ לַײװ ,רעדִיײלק עגידיבֹומ
 ם'נעדִייז םעד הכרּב יד טָא .רהֶאי םָעַײנ ץמיוא ןעשנעּב זנוא לָאז רָע
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 טינ ןָאק ךיִא .ןערהָאי עשרעדניק יד ןּופ טציִא וִיּב ךיִא קנעדַעג
 ,טלהִיפֲעג טלָאמעד ךַיז ּבָאה ךיִא ךילקִילג ֹוזַא יװ ,ןעצעגרַעּביִא
 ,לָעטיק ןעמַײװ ַא ןיִא ןּוהטָעגנָא זיִא רֶע .םהיִא ףיֹוא גידנעקוק
 רעד יװ ,טַײװ יֹװַא ךיוא ןענעז ענַײז ןְעמַערּב יד ןּוא דרָאּב יד
 עסיֹוהג עסַײװ יד .ץרַאװש ןענעז ענַײז ןֶעגיֹוא יד רָאנ .לָעטיק
 ןַעּבָאה יז .ץנַאלג ןַערעצרַאװש ַא ךָאנ ןעּבֶענַעגּוצ ַײז ןעָּאה ןעמערּב
 ,ןעשנעמ ַעלַא קוק רֶעייז רעטנוא ןעמונרעפ ןַעּבָאה ַײז .טַײװ טקּוקַעג
 ןעמ טָאה קוק םָעד רעטנוא ןּוא ,גוטש ןיִא ןַעווֲעג ןַענֶעז עכלַעװ
 ןַעּבָאה ןֶעגיֹוא ענַײז .ןעטַײקסטכעלש עלַא ןּופ טצישֲעּב טלהִיפעג ךיז
 רעד .רועיש ַא ןהֶא טַײקסטוג ןּוא תמא ,הנומא טימ טלהַארטשַעג
 ןַײק ןַעוֲעג טִינ םענַײק זיִא רֶע ,טַאהעג בעיל ןֶעמעלַא טָאה שנעמ
 ,טרָאװ ןייא טִימ .טַאהֲענ טִינ ךיֹוא םיאנוש ןַײק טָאה רֶע רֶעּבֶא ,אנֹוש
 .עג זנּוא טָאה רֶע ןַא .ןַײלַא טַײקגיטכַערעג יד ןַעווֲעג זיִא סָאד
 ּפָאק ן'מיֹוא דנֲעה עדַייּב זנּוא ףיֹוא טנעלעגפיֹורַא רֶע טָאה ,טשנעּב
 ענַײז ןַעניֹוא יד .רפס ַא ןּופ דַיײהרעליטש טגָאזעג םָעֹּמֲע טָאה ןּוא
 עכלעװ ,ענַײז רּוניּפ יד .לָעגיּפש ַא יװ ןעטכיֹולעג טלָאמעד ןַעּבָאה
 ךַײלנ טלָאמַעד טנעלפ ,ןַעגיֹוּבַעגנייַא לָעסיּב א ןַעוֲעג ןיוש ןיִא
 טונַימ רָענעי ןיִא .ץלָאטש ןוא ךיֹוה ןעקּוק טנעלפ ּפָאק רעד ,ןַערעװ
 רּוּפ?-םֹוי-ברֶע ןעגישנַײה םָעד .ךאלמ ע יװ ,ןהָעוֲענסיוא רֶע טָאה
 םָע לַײװ ,לָאמ ַעֹלַא יװ ןֶעועג רָענעש ךָאנ ,ךיז טכַאד ,רֶע זיִא
 .טנַײשעג טָאה םּורַא ץלַא ןּוא גָאט רענעש-ןעטלעז ַא ןֶעווֲעג זיִא
 עכילטִע רָאנ ,גַירעדִינ ץנַאג טזָאלַעגּבָארַא ןיֹוש ךַיז טָאה ןּוז יד
 רעד תַעּב ,רעטסנַעפ ןיִא ןַעדַײז םּוצ טקּוקַעג ןַעּבָאד ןַעלהַארטש
 ןעלהַארטש יד .טְשנֶעּבעג זנוא טָאה ןוא ןענַאטשַעג זיִא עדַײז
 :נריה ךַיז ןעּבָאה ןּוא םינּפ ןַײז ףיֹוא טלעטשענּבָא - ךַיז ןַעּבָאה
 םהיִא ןיִא ךיז ּגָאה ךיִא .ןֶעניֹוא עדנעצנעלג ץנַײז ךרוד טכיולעג
 יד --מַײקגיטכִיל ןופ םי א ןְעגיֹוא ענַײז ןיִא ןהָעזֲעג ,טקיקעגנייַא
 גידנעקיק טכַארטרַעפ יֹוזַא ךַיז ּבָאה ךיִא .ןַעמֶעועג ַײז ןיִא זיִא ןוז
 םהיִא טנערּב טכיל ַא זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה רַימ זַא ,םהיִא ףיֹוא
 עֹבָאּב יד .קערש רַאפ ןּוהמֲענ רָעטִיצ ַא גָאה ךיִא .ּפָאק ץ'פיֹוא
 עגנַאל יד טימ ,קִיּפֲעצ םַענעש רהיִא טַימ ןּוהמָעגנָא ןענַאטשַעג זיִא
 ץּבָאּב יד .לָאמַא טימ טכִיל ןהָעצטכַא טשנֶעּבעג טָאה ןּוא ,רֶעדנֲעּב
 .ןעקוק טנָאקעג טִינ םינּפ דהיִא ןיִא טָאה ןַעמ זַא ,טנַײשעג יֹוזַא טָאה
 טימ רָימ ץיח ַא ,ךַעלרַעדניק עכילשֶע ךָאנ ןְעווַעג ןֶענַעז בומש ןיִא
 ןַעוֲעג זיִא סָאד .ןַאמ-רָעגנּוי רֶעכיֹוד ַא ךָאנ ןּוא ,ל'רֲעדּורּב ןַײמ
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 עכלַעװ ,רַעדנַיק ענַײז ָעֹלַא טִימ דיחי ןּב רֶעגִיטציִא ס'נעדַײז .ןַײמ-
 .ןעשנעּב ַײז לָאז עדַײז רעד ,ןעמּוקעג ךיֹוא ןֶענֶעז

 ךיִא וַא .עמַאמ יד טכַאמ סָאװ ,טגָערפֲעג ךִימ טָאה ַעדַיז רֶעד
 ,טכַאנ עטכעלש ַא טַאהעג טָאה עמַאמ יד זַא ,טלהעצרעד םֶהיִא ּבָאה
 ,טמוק, :טגָאזעג טָאה ןּוא ןוהטעג טכַארט ַא לָעסִיּב ַא רֶע טָאה
 דנּוזֲעג לָאז יז ,ןעמַאמ רֶעייֵא ןעשנֲעכ ןהֵעג לָעװ ךיִא ,רֶעדנִיק
 ּוצ ןַעמּוקַעג זיִא עדַײז רעד 'ינ ןַײז לדגמ ןענָאק ךייַא לָאז יז ,ןֶערֶעװ
 :פיֹורַא רָע טָאה ןעשנעב םיַײּב .ןעמַאמ יד טשנעּכַעג טָאה ןּוא זנּוא:
 ןענעז ענַײז ןעגױא יד רָאנ ,ּפָאק רהיִא ףיֹוא דנֲעה יד טגעלעג
 טינרָאג ַײז ןיִא טָאה ןעמ .רעטטניפ ,ןעשָאלרעפ יװ ןַערָאװעג םַעּפֶע
 טלעקױקעגּבָארַא  ךַיז ןעּנָאה ןערהערט עסיורג ןיװצ רָאנ ,ןהָעזֲעג
 ,ןעגיֹוּבֲעגנייֵא ןערָאװעג זיִא רּוניפ ןַײז .דרָאּב עסַײװ ןַײז רֶעּציִא
 ןעמּוקעגניהַא ןַענעז ּואװ .ןעזָאלעגּבָארַא ךִיז טָאה ּפָאק רעד ןּוא
 רָאנ ןנוא טָאה רֶע עכלעװ ,הּור  ןּוא ץלָאטש רֶעגַידרַעהָיוּפ ןַײז
 טשנֲעּב רֶע זַא ,םיֹוא טזַײװ ,טלהִיפָעג טָאה רֶע 3 ןעזיװעגסיהַא סָאװ
 ןיוש רוּפּכ-םֹוי רהָאי ַא רֶעּביִא טָעװ יז זַא ןּוא לָאמ ןֶעטצֶעל םּוצ יז
 םַײּב טנייװעג טֶעטִיּב טכַער ַא ְךיֹוא טָאה עמַאמ יד בער טיני
 ַעדַיז רֶעד ןּוא ,הכרּב יד רַאפ ןַעדַײז םָעֹד טקנַאדָעּכ מָאה יז .ןֶעשנֲעּב
 ּוא תֹוכרּב ץכִילטע ךָאנ ןֶעַנַענֶעג ןהענקַעװַא ץרַאמ רהיִא טָאה
 טרַאװעג ןיֹוש טָאה םלֹוע רעד ואװ ,לה ּוש ןיִא ןֶעגנַאגעגקַעװַא זיִא
 .םהיִא ףיֹוא

 להּוש ןַיא ןֶעגנַאגעג ךיא ןִיּב הָירפ-רעד ןיא ןַעגרָאמ ףיֹוא
 ?רּוּפּכ-םוי ןֶעסֶע עמַאמ יד לָאז סָאװ ,הלאש ַא ןעדַיײז םָעד ןֶעגָערפ-
 עיוג ַא ןעפור לָאז ןַעמ זַא ,טגָאזָעגנָא גנערטש רַימ טָאה ץדַײז רֶעד
 ַאזַא לַײװ ,ךֹוי עשִירפ ַא ןעמַאמ רעד ןעכָאקּבָא לָאז עייֹוג יד ןּוא
 ךִיא ןּוא םַיהַא ןעמּוקֲעג ןַיּב ךַיא .ןעטמַאפ טִינ רָאט יז יװ עקנַארק
 ךיז יז טָאה רֶעטְרַעװ ענַײמ ַײּב .ץַעמַאמ רַעד טגָאזעג םָאד ּבָאה
 :טגָאוָעג טָאה ןּוא ּפָאק ן'רַאפ ןּודמֲעג ּפַאה ַא

 ןעמיה לָאז טָאג ?רוּפּכ-םוי םּוא ךֹוי עשירפ ַא ,טטַײה סָאװ --
 | !דניז ַאזַא ןּופ

 טבּורּפעג ךִיא ּכָאה -- ,טינ ךיֹוא ּוד טטרָאט ןַעטסַאפ רָאנ --
 | .ןֶעגָאז

 רעד ײװ ,ןּוהט שָעװ יז זַא ,טרעפשנַעעג רַימ עמַאמ יד טָאה ָאד
 העש ּבלַאה עלַא : ןערהָאידַא-רַאפ ןְעטייהֲעג רהָיא טָאה בר רעצלעס
 עלַא .סיֹורג יד יא גלַאה ַא יװ ,ךַעקַעל לעקיטש ַא ןעסֶעפיֹוא יז טֶעװ
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 . ןערהָאי:רערגיק יד

 עג ןְעווֲעג זַיא ,ןֶערעװ רהָאװֲעג יז ןעמוקעג ןֶענעז עכלעװ ,רֶעבַײװ
 ןַעּבַעגעגמיֹהַא טָאה בר רֶעצלַעס רעד סָאװ ,ןֶעסֶע ןימ רעד ןעלעפ
 .גָאמ ןעגיד'רוּמּכ-םוי םעד ן'עמַאמ רעד

 .טּבעלרַעד ןּוא תֹוכּוט ןּוא רּוּפּכ-םֹוי ןְעמּוקֲענרַעּביִא זיִא ןַעמ
 ַײב רָאנ ,ךילהערפ זיא לעטדעטש ַעצנַאנ סָאד .הרֹוּת-תחמש ךיֹוא
 רָעּנִא זַא ,ךיז טשנַיװ ַץמַאמ יד ,גירעיורט זיִא בוטש ןיִא זנּוא
 ןַעּבָאה טִינ לָאז יז זַא ,םִירָא יֹוזַא ןַײז יז לָאז טַײצ רעד ןִיא רהָאי ַא
 ,רָימ שניװ ךִיא .דנּוזֲעג ןַײז לָאז יז רָאנ ,טיֹורּב לעקיטש ןַײק ףיֹוא
 טינ ןעשִיק ןַײק ןיוש ךיא לָאז טַײצ רֶעד ןִיא רהָאי ַא רֶעּניא ןַא
 .ןַאד ןְענָאק לֶעװ ךיא -- ,ןַײז דנּוזַעג לָאז ץמַאמ יד יּבַא ,ןֶעּבָאה
 .דרָע רעלַײה רעד ףיֹוא לי טכַאנ יד ןעפָאלש קַאמשָעג

 ײּב זָיא סֶע .ןֶערָאװֲעג רעקנַארק ךָאנ עמַאמ יד יא תוּכּוס ךָאנ
 רלַאּב זַיא יז ןּוא ,םִירֹושקָאד טימ ןֶעּביֹוהנָא קִירּוצ ןֶעּבילּבֶעג רהיא

 ,םישדח רָאּפ ַא ףיֹוא ץלעס ןַײק ץֵעּבַאּב רעד טימ ןערהָאפַעגקַעװַא
 ,טסנעיד ַא טִימ רָאנ ,ןַײלַא טינ ןיֹוש ןֶעּבילּבעג ךִיא ןִיּב טצִיא
 .,ענֶערָאּבעג עגִיה ַא ןַעווֲעג זיא יז ,ןעסייהעג יז טָאה לָעטיג ענייש
 .דָייהרֲעגנּוי ןַעּברָאטשעג זיִא דָערהיִא ןַאמ רעד רָאנ ,טַאהעג הנּותח יה
 ןּוא ,דעימש רעד םִייח רעװש רהיִא ןעמונֲעגוצ טָאה רַעדניק ערהיִא
 טינ טָאה ןַײז רימ ַײּב רָאנ ,טַײל עדמערפ ַײּב ןַײז טפרַאדעג טָאה יז
 יװ טעמּכ ןַעוֲעג זיא רהָיא -- ,דמערפ רֶעד ןַיא ןַײז ןעסייהעג
 ,עש'תיּבה-לעּב עטּוג ַאזַא ןֶעווֲעג ןיּב ךַיא = .םִייה-רָעד ןִיא ךיז ַײּב
 יא .ןֶעצעז ּוצ ּואװ טסּואװעג טינ ןעלטיג ץנַיײש ּבָאה ךִיא זַא
 .סֶע .ןּוהט םָעֹּפֶע ןעסַײה רהָיֹא ט טגעװרעד טִינ לָאמנַײק בָאה
 .טפַאשַעג רָימ טימ ךָאנ ךיז טָאה יז :טרהָעקרעּפ טקנופ ןָעוועג זִיא
 .ךַיא לַײװ ,טּוג ןֶעוועג גנידצלַא רַימ ַײּכ זַיא ,ןּוהמ טינ לָאז יז סָאװ
 ,טַײקכילרהֶע רֹהיֵא ןיִא טביֹולגעג ןּוא טַאהַעג בעיל רהֲעז יז ּבָאה
 .עליטש ַא ןּוא ץמורפ ַא ןַעועג עקַאט זיא יז .ןַילַא טָאג ןַיא יװ יֹוזַא
 רַעגַילק ןּוא רַעשִישקַארּפ ןֶעוװֲעג יא עכלֶעװ ,ןטַאלז עמהּומ יד
 גירנַעגָאה ,טִיג ךַיז טרַאנ לָעטִיג ענַײש זַא ,ןענַאטשרעפ טָאה ,רימ ןּופ
 ןעקוקכַאנ ןַעּביֹוהעגנָא יז טָאה רעבִירעד . ךיִא יו עש' תיּבה:לעּב אַא
 .טפרַאדַעג טָאה יז סָאװ ,ןהָעזרעד דלַאּב עקַאט טָאה יז ..רהִיא ךָאנ
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 .גנרעבנעגייפ לחד

 :רעליטש ן'רֲעדֶעי דלַאּכ טָאה ןוא רַאנ ןַײק ןֶעווֲעג טִינ זיא עמהּומ יד
 טסַאּפֲעג טִינ טָאה ךיֹוד ןעַײרש לַײװ ,ןּופרָעד טלהעצרעד דַיײה
 .ןופרֲעד טרֶעהרעד דלַאּב ךיֹוא יֹוזַא טָאה לָעטַיג ענַײש רָאנ

 טָאה יז .ןענַאטשעגנָא טִינ קרַאטש השעמ יד זִיא ןעלטִיג ענייש
 ַא טכַאמעג יז טָאה רֶעּבירעד ,עילִימַאפ רהָיא רַאפ טמעשעג ךַיז
 .ןעטַאלז עמהּומ רעד טימ טנעירקּוצ טּוג ךִיז טָאה ןּוא דלַאװג ןעטיורג
 סָאװ ,ןעסָארדרעפ טָאה ךימ .ןעגָארטרַעד טנָאקעג טִינ םָע ּבָאה ךיא
 לעטיג ענַײש ,טסַײה סָאװ .ןעלטיג ענַיש ןַײמ טגידַילַעּב טָאה ןֶעמ
 ;ןֶעּביֹולג טלָאװעג טִינ רָאג סָאד ּבָאה ךיא ?טע'בנגעּב ךימ טָאה
 טימ טַײקמּורפ זַא ,ןעלעטשרָאפ טנָאקַעג טינ רָאג ךִיז ּבָאה ךַיא
 ,טרֶעטִיצַעג רָאנ ּבָאה ךִיא .ןַעכַאז ערֶעדנּוזַעּב ַײװצ ןֶענַעז טַײקכַילרהע |

 טָאה יז סָאװ ,רַאפרַעד ן'עטַאלז עמהומ יד ןעפָארטש טינ לָאז טָאג זַא
 ּבָאה ךִיא .זָיא לעטִיג ענַײש יװ ,המשנ ע'רשּכ ַאזַא טגָידִיילַעּב טסִיזמוא
 גידלוש נפ ךַיז ּבָאה ןּוא ןֶעגיֹוא יד ןִיא ןעקּוק רהָיֹא טמעשֶעג ךיז
 ןעלהָאצַעּב ּוצ יַֹא יװ ,ןעלטימ טכּוזעג ּבָאה ךיִא ; רהיִא ןענעקטנַא
 ןַײא ןיא ןעטלַאהַעג ךַיז ּבָאה ךַיא ;גנּוגְידִיילַעּב יד רַאפ רהיא
 עמהומ יד סָאװ ,םָעד ןִיא טינ ּביולג ךִיא זַא ,רהיא רַאפ ןרעפטנערעפ
 ןעטליש ןַעּביֹוהעגנָא יז טָאה ,טרָעפטנערעפ ךיז ּבָאה ךִיא תַעּב .טגָאז
 רֶעגרֶע ךָאנ ןּופרָעד זִיא רָימ .ןֶעניֹוא יד ןיא רימ רַאפ ןעמהּומ יד
 יװ ,ןעלטַימ ערֶעדנַא ןעכיז ןַעּביֹוהֲעגנָא ּבָאה ךִיא ןוא ,ןָערָאװֲעג
 עקַאט ּבָאה ךִיא .ןַעלטַינ עניײש ןַײמ ןעלעטש יוצ ןעדעירפוצ יֹוזַא
 ןּוא טכַאנ יד ךרוד ןְעסעזעג ןיּב ךיא :לָעטַימ ַא דלַאּב ןֶענּופֲעג
 ,ךעלגנּוי סילָעטיג עגייש רַאפ ךֶעלדמַעה עכילטע טהָיינעגסיֹוא ּבָאה
 ,ןֶעוֲעג ןעדעַירפּוצ קרַאטש ךעלדמעה יד טימ זִיא לָעטַיג ענַײש
 ,בֹוה ַא טלהָאצַעגנייַא ּבָאה ךיא זַא ,ןּוהמֲעג האנה סֶע טָאה רִימ ןּוא
 ,רַעכיז ןְעווֲעג ךִיא ןִיּב טימדעד .ןֶעווֶעג גידלוש רהָיא ןַיּב ךִיא סָאװ
 ,דנַיז עסיורג רהָיא רַאפ ןעמהומ יד ןעפָארטש טינ ןיֹוש טָעװ טָאג זַא
 םעד טימ טנענּונעּב טִינ ךַיז טָאה ,סיֹוא טזַײװ ,לָעטִיג ענייש רָאנ
 .ענעשעק ןַײמ ןופ עקַאט ,טלהָאצַעג ןַײלַא רֶעסֶעּב ךִיז טָאה יז ןּוא
 םּונ טָאה יז .לָעּבַײװ ליֹואװַא ןֶעווֲעג יז זִיא ןעכַאז עלַא ךָאנ רָאנ
 לירֲעדּורּב ןַײמ טימ דָימ רַאפ טַייּברַאעג גָאט ןעצנַאג ַא טָאה ןּוא טכָאקַעג
 .ךעלרעדניק ערהיא רַאפ ןּוא

 רָאנ ןַיּב ךיא ,ןיטשרִיּפַא יװ טּבעלַעג לַײװרַעד ּבָאה ךַיא
 .לעטִיג ענַיײש טגנַאלרַעד רַימ טָאה ןֶעמֶע וליפא .ןַירַעמערק ַא ןֶעוועג
 ןֶענַעייל טנָאקעג ּבָאה ןּוא טַײצ עגידַײל גונֲעג טַאהעג טלָאמעד ּבָאה ךִיא
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 . ןערהָא=רעדניק יד

 זיא םִיל ּואו .סָאװ ןַעווֲעג טִינ רֶעּבֶא זיא ןענַעַײל יֹוזַא .לָעכִיּב לָאמ ַא
 טנֲעַיילַעג ןיֹוש םִע ךיא ּבָאה ,לעטרעטש ןַיא לעכיּב ַא ןְעווֲעג ךָאנ
 ּבָאה ךִיא .גינעװסיוא טנעקעג ַעלַא ַײז ןיֹוׁש ּבָאה ןּוא ,לָאמ ַײרד
 גנַאל ךָאנ ? ןענַעַײל ףיֹוא סָאװ ןעמהענ ּוצ ּואו ןעטכַארט ןַעּביֹוהְעגנָא
 רָעהָירפ .ךַאז ַערֶעװש ַא ףיֹוא ןעסַאלשעּב ךִיז ךַיא ּבָאה ןַעטכַארט
 ףָאנרעד רָאנ ,קנַאדַעג םָעד רַאפ ןעקָארשרָעד ךיז ןַײלַא ךיִא ּבָאה
 'לעקצַאח ּוצ ןַעמּוקוצנָא ןּוא ךַיז ןעבּורּפ ּוצ ןעבילּבעג רַימ ַײּב זִיא
 טלָאמָעד .ץלָעפ ןַײק ןערהָאפ טלָאזעג טָאה רֶע ןעװ ,ןעגנַאל םָעד
 לָאז רֶע ,ןֵעטֶעּבֶעג םהִיא ּבָאה ןּוא הֹּכ טִימ ןעמּונעגנָא ךַימ ךַיא ּבָאה
 .קַעטָאילּביּב רעצלַעט ןּופ ךּוּב ַא רִימ ןֶעגנַירּב ןּוא הבֹוט ַא ןּודמ רימ
 ,טנָאזָעג םהָיֹא ךִיא ּבָאה ,דלֲעג ןַעגעלנייַא ןעמרַאד טעװ ןעמ ּביֹוא
 טגָאזעגּוצ ְךיֹוא םהיִא ְךיִא ּבָאה החרט ןַײז רַאפ ןוא ,ןַעּבֶטִג רֶע לָאז
 רֶע זַא ,ןּודטַעג שטַיינק ַא לעמִיּבַא ךיז טָאה רֶע .ןֶעלהָאצֶעּב ּוצ
 רָאנ ,ןעמַײקשִירַאנ עניֹוזַא טִימ ךַיז ןֶעּבֶעגּוצּבָא טינ טַײצ ןַייק טָאה
 ןוא ,בעילוצ ןוהט רימ טעװ רֶע זַא ,טגָאזעג רֶע טָאה ךָאנרַעד
 ּבָאה ךִיא .קעטָאָילּבִיּב ןיא ןהעגנַײרַא ףיֹוא טַײצ ןעכַאמ ךַיז טָעוו
 יװ ,טסּואוװֲעג טִינרָאג ּבָאה ןּוא ,דיירפ רַאפ ןרעטיצ וצ ןעּביֹוהְעגנָא
 םעד לעקצַאח טקנעשעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןעקנַאד ּוצ טָאג יֹוזַא
 עטּוג יד ףיוא .ןערעהסיֹוא ךימ לָאז רֶע ,טּונימ עטּוג ַא ןעגנַאל
 רָע טניז לַײװ ,טקּוקעגסיױורַא גנַאל ךיא ּבָאה ןעלקצַאח ַײּב ןעטּונַימ
 רהעז םהָיא ַײב וועג ןעשונימ עניֹוזַא ןענעז ,ןערָאװע ג ךַײר זיא
 עסיורג יד לַײװ ,רָימ רַאפ גַינַעװ ןַײז ַײז ןענעלפ טּפיוהרעד .גָינַעװ
 ןיא שטָאה ,ןַעגַײװשרַעפ טזּומַעג רֶע טָאה ,םיּתּב-ילעּב יד ,רָעמַערק
 ,רָימ וצ רַאפרַעד .ּפָאק ןעלּופ ַא ןעטלָאשעג יז רֶע טָאה םִייה-רָעד
 ץנַאג ןַײז ןעזָאלֶעגסיֹוא גידנעטש רֶע טָאה ,ןירעמערק עקנַינַײלק
 ןערָעהסיֹוא ןּוא ,עלֶעצעק ַא יװ ,ןעגַײװש געלפ ךִיא .ץרַאה רֶעט
 ,קּוקַא רָימ ףיֹוא ןֶעּבַענַעג טָאה רֶע זַא .ןעַײרעלדִיז ענַײז לימש
 .ץטרעטיצרַעפ ַא ןֶערֶעװ ךיא געל

 ךָאנ רַאפ רָאנ ,ץלָאשש ןָעווַעג ְךיִא ןִיּב ןַעמַעלַא ןֶעגָעקטנַע
 . ןַעלקצַאה רַאפ יװ יֹוזַא ןֶעלַאפַעג ןַערֶעװ ךיִא געלפ ןעשנַעמ ןייֵא
 ךיז ךיִא ּבָאה קִינִיצקַא ץרַאפ .קִינזיצקַא רעד ןֶעווֶע'ג זיִא סָאד
 רהעמ ןָעווֲעג זיִא םָארק ןיִא רַימ ַײּב - גידלוש טלהִיּפַעג גידנעטש
 :גיילק יד ןיִא ןַעלֲעװ לָאז ןעמ ןֶעװ לַײװ ,עירשּכ יװ ןַעכַאז עיפרט
 עמ טלָאװ ,לַיװ קינזיצקַא רעד יײװ ,ןעלדנַאה ןַעמָארק עגידלעטדעטש |

 :מזַייל ןעמ לעִיפִיװ ,ןָעלהָאצָעּכ רהָעמ טפרַאדַעג טנַעטַאּפ םָעד רַאפ
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 יי .גרעננענייפ לח

 "קַא ן'רַאפ ןָעּנָאה ארֹומ טזּומֲעג ךיִא גָאה יֹוזַא  רהָאי ץנַאג ַא

 געלפ ךיִא יװ לַײװ ,ןהָעוֲעג טינ לָאמניײק םהיִא ּבָאה ךיִא . קִינזיצ

 םַאלּב ןֶעווֲעג ןיֹוש ךיִא ןיּב ,לָעקַעלג א ןעגנילק ןערעהרעד רָאנ

 סָאד ךוא יװ ,ןֶעכַאז עפרט ָעלַא טּפַאהֲעג ּבָאה ,רנַאװ יד יו

 רָימ טָאה טרָאד .רֶעלֲעק ןיִא ןעטלַאהַעּב ךיז ּבָאה ןּוא ,ל'םילהּת

 םילהּת טגָאזעג ,ןעסֶעוֲעג טרָאד ןיּב ךיִא . רעִילג םָעדֲעַי טרָעטיצַעג

 םָעד ַײּב ן'רוּפשינָא ךיז לָאז קִינזיצקַא רעד זַא ,טָאג ןַעטֶעּבֶעג ןּוא

 . ןַעמָארק יד רֶָעּביִא ןהָעג ּוצ ןָעּבָאה טינ חּכ ןַײק לָאז ןּוא הלג

 יקַאט טנַעלפ קינזִיצקַא רֶעֹד . ןֶעפלָאהַעג גידנעטש טָאה םילהּת ןַײמ

 טשרֶע . ןַעיהָאפקָעװַא טנעלפ ןּוא העש טכילטִע הלנ םעד ַײּב ן'רוּכש

 םָעד ןּופ גַידנַערהָאפסיױהַא לָעקֲעלג סָאד ןֶערֶעהרֲעד געלפ ךיִא זַא

 רֶע'פרט רֶעד טימ רֶעלֲעק ןּופ ןעכַירקסיֹהַא ךיִא געלפ ,ףיֹוה סיהלג

 עג ַײרפ ןיוש ךיִא ּבָאה טלָאמַעד .ל'םילהה ןיטימ ןּוא הרוהס

 יֹזַא ךיז בָאה ךיִא סָאװ ,טכַאלַעג ךַיז ןּופ ןַײלַא ןּוא טמעהטע

 זַא ,טלהִיפַעג ּבָאה ךיִא לַײװ ,טכַאלעג ּבָאה ךיִא  .ןעקָארשרעד

 קִירוצ ןֶעמּוקֶעגנַײרַא ןַיּב ךיִא זַא .טַײװ ןיוש זיִא קינזיצקַא רָעֹד

 ף:דנעצִיז ,ןַעדִייז םָעֹד ןַעפָארטַעג גידנעטש ךיִא ּבָאה ,לוטש ןיִא

 ,לַעקֲעלג סָאד טרעהרֶעד רָאנ טָאה עדַיײז רעד יװ לַײװ ,םָארק ןיִא

 ןיא ןְעגְיהּוהֲעַּב ּוצ ךימ םּוא ,ןָעפױל ּוצ ןָעמּוקֲעג דלַאּב רֶע זיִא

 הניחּת רָעדנּוֲעּב ַא טנֲעקַעג טָאה לָעזַײר-עיסַאּב .ןַעּבֶעג וצ גנוטכַא

 טגָעלפ קִינזַיצקַא רעד ןֶעוו ,ןֶעגָאז טגעלפ יז סָאװ ,גינעוונעסיוא ףיֹוא

 יד ןֶעזָאלרָעּביִא ,ךִילנהַעװָעג ,ךיִא גָעֹלִפ רהיִא ףיוא - ןערהָאפכרוד

 ךיו ןעּבָאה ןהָייצ יד ןּוא הניחת יד טעשטּפעשַעג טָאה יז .םָארק

 "עג ךיִא ּבָאה ,סָאװ ּוצ .קערש רַאפ ליומ ןיִא טלעפַירטעג היא

 רֶעּביִא טּולּב לעִיפ יֹזַא ןֶעסִיגרֶעפ קינזִיצקַא רֶעד ףרַאד ,טכַארט

 יד זַא ,ןֶערֶעװ רָעמִירֶא ןַעד טָעװ רַעזַײק רֶעד ?טַײלשירַאנ ַאזַא

 טנַעטַאּפ ןַעלהָאצ טינ ןֶעלַעוו ךֲעלֲעטדעטש ענַיײלק יד ןּופ רַעמַערק

 סָאד זַא , רֶעמֶערק עמִירָא יד ןּוהמ ךֶעּבֲענ ןֶעלָאז סָאװ 2 תֹורוחס עלַא רַאפ)

 טכַאד ,תווצמ לעִיפַיװ ? תֹואצֹוה עניוזַא ףיֹוא טִינ טגָאדט טפעשעג

 "ונ ַא זיִא רע ןָעװ ,ןענעידרַעפ טנָאקעג קִינזיצקַא רעד טלָאװ ,ךיז

 רַאפ טָאג ןֶעטעּבֲעג ,טשנֶעּבעג םהיִא ןָעטלָאװ עלַא !שנַעמ רֶעט

 רַאפ סָאװ רָאנ ,יװ-ַײס םהיִא ןַעמ טקנעש תונחמ שטָאה ;םֶהיֵא

 ,ןָעטכַאד ךִיז טגעלפ רימ ! רעצרַעה ַא רַאּפ סָאװ טִימ ,ןַעקנַעש ַא

 וצ ןֶעגנַאנעגנַײרַא ךיִא טלָאװ ,טרָא ןַײז ףיוא ןיּב ךיִא ןֶעװ זַא

 רהיִא סָאװ ,ךֶעלֲעדּי ,ְךייַא טפיוקרעפ :טגָאזַעג ןּוא רַעמַערק ןִעדָשי
 הצ צ

 ט :
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 . ןעוהָאי-רעדניק יד

 -ענ רֶע טלָאװ טלָאמַעד טָא '"ז ןַעגָאז טינרָאג ךייַא לָעװ ךיִא ,טלַיװ
 :רָעד ןּוא לַעקֲעלג ץטַימ ןַעמּוק טִינ ןּוא ,שנַעמ רָעטּוג ַא ןֶעװ
 .לעטדַעמש ץצנַאג סָאד ןעקערש

 :ָאה ּוצ ארֹומ סָאװ ןֶעווֲעג יקַאט זיִא רָאזִיװער םָעד רַאפ טָא
 םָעֹד ןעלקצַאח רַאמ ןרעטיצ טפרַאדַעג ךיִא בָאה סָאװ רֶעֹּבֶא ,ןֶעּכ
 טכַאר ,םֶהיִא ןעמ טלהָאצַעּב ,םַעּפִע טננערּב רֶע זַא ?הלנע:לעּב
 .ףָאנ ךיז רֶע טרָעזייּב ףֹוס םױצ ןּוא ,רַאפרעד דלֲעג ַעטּוג ,ךיז
 ןענַאטשַעג םֶהיִא ןַעּבעג זיִא ,ןערהָאפקַעװַא טפרַאדַעג טָאה רֶע זַא
 :עּב יֹזַא יװ ,ןהָעזֲעג טָאה רֶעדֲעי ןּוא ,רַעמַערק לַעדֲעַר ץנַאג ַא
 תַעֹּב .ףרַאד ןַעמ סָאװ ןעגנערּב לָאז רֶע ,םהיִא ןַעטֶעּב ּוצ רעס
 :עֵנ רימ טָאה ,רימ וצ ןָא טמּוק סֶע זַא ,טלהִיפֲעג ּבָאה ךיִא
 טינ ּבָאה ךיִא ןַא ןּוא ,רָעמַאה ַא טִימ יװ ןַעצרַאה ןיִא טּפַאלק
 ןיּב ,רעטרָעװ עגידעכעטש ץנַײז טימ קוק ןעוַיּב ןַײז טנֶעגֶעגַעּב
 ,םהיִא ןַעּבענ ןענַאטשַעג זיִא עלייּב היַח .עכילקעלג ַא ןֵעווֲעג ךיִא
 ךַיז טָאה ןּוא ענימ רעצלָאטש ַא טִימ םֹלֹוע םעד טכַארטַעּב טָאה
 :ענ קּוק ַא לָאמ עֹלַא טָאה יז .ןָעזָאלּבֲעגנָא רהֲעמ רעטַײװ סָאװ
 :גּוא ןעדעירפוצ ךַיז טָאה ןּוא ןעשנעמ עשירַאנ לָעדֲעַר ןיפיֹוא ןּוהט
 גניױצלַא טָאה ןעמ .ןהָעו םִינ לָאז רענַייק זַא ,טלָעכַיײמשנגרעט
 יּוּב ןֹוא ןהעמש יּכַא ,תוללק ,ןַײרעלר : םהיִא ןּומ ןֶעגָארטרַעפ
 . עג סָאד זיִא ךַאז ענענוהטעגוצ ַא םִעֹּפֶע .םהיִא ּוצ ךַיז ןֶעק
 ַּ ןעסַײװ סָאװ ,תולנע:ילעּב ערערנַא ָאד ןַענַעז סֶע ,ךיז טכַאד
 טינ ךָאנ ַײז ןענעז ּוצרֲעד  ןּוא ,לעקצַאה יװ עיסִימָאק יד טוט
 ,םָער רַאּבקנַאד ןֶענַעז יז .רֶע יװ עזַיּב ַעניֹוזַא ,עטכעלש עניֹוזַא
 .ַײז ּוצ טינ רענַײק טחעג ךָאד ןּוא ,ןענעידרֶעפ ּוצ ַײז טיג סָאװ
 ּםָאק םָעד ןֶעניֹוּב ןּוא גנידצלַא ןַעדַײל ּוצ טַײרג רֶעסֶעַּב זיִא ןעמ
 ?יֹזַא סָאד ויִא סָאװרַאפ . ןַעלקצַאח טיימ ןַעלדנַאה יּכַא ,םהיֵא רַאמ
 יקַאט ויִא לידייֵא .קָעװַא םִינ טהעג רענַײק ןּוא ,עלַא ןֶעגערמ
 ,םרוג לומ ס'עלַייּב היַח זיִא ץלַא סָאד זַא ,טגָאז יז סָאװ ,טכערעג
 -ייק ןּוא ,טיֹורּב ןהֶא ןְעסֶעזעג לעקצַאה רעהירפ זיִא סָאװרַאפ לַײװ
 ,ןַעגנַאגעג טִינ םֶהיֵא ּוצ זיִא רֶענ

 .עג ּבָאה ךיִא זַא ,ןֶעוֲעג זיִא רָימ יװ ,ךיז טהעטשרעפ םִע
 -ּוּב ַא יװ ׁשִינֲעלּוד ַאזַא טִימ ךָאנ ןּוא ,ןָעמּוקנָא םהיֵא וצ טפרַאד
 טכַאמָעג ךַײװ טָאה טָאג .טְקילגַעגּבָא טָאה רַימ רָאנ .ןֶעגנַערּב
 ּוצ טנָאזֲעגּוצ רימ טָאה רֶע ןּוא ,ץרַאה טי'לעקצַאה טונימ ַא ףיֹוא
 ,רַאפרעד טקנַאדֲעּב ןעש רהעז םֶהיִא ּבָאה ךיִא .ךּוּב ַא ןִעגנעדּב
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 . גרעבנעגייפ לחר

 :עגמיֹוא רַימ ךַיז טָאה ,טקנַאדַעּב םהיִא ּכָאד ךיִא לעיפִיװ ןּוא
 טנָאקַעג טַינרָאג ּבָאה ךיִא .גינעװ ץילַא ךָאנ זיִא םִע זַא ,טכַאד
 ןיִא .ןעלקצַאה ּוצ טלָאמַעד טלהִימָעג ּבָאה ךיִא סָאװ ,ןעקַירדסיֹוא
 ךיִא סָאװ ,ןַעגנּוגִידיילַעּב ַעֹלַא ןְעסֶעגרֶעפ ךיִא ּבָאה טּונָימ ןייֵא
 ןֶערָאװעג גנולצּולּפ םֶהיִא ןִיּב ןּוא ,םהיִא ןּופ ןהָעטשסיוא געלּפ
 יװ רֶערַעַײט ןֶערָאװַעג רָימ זיִא רֶע .דנַײרּפ רעשּונ -ַעטסַעּב רָעד
 ,ןַעלַײּב היַח רַאפ ארֹומ טִינ ּבָאה ךיִא ןֶעװ - רֶעדּורּב רֶענֲעגייַאנַא
 םהיִא ךיִא ּבָאה ּבעִיל יֹוזַא -- ןּוהשֲעג שּוק ַא םהיִא ךיִא טלָאװ
 .טַאהָעג טלָאמַעד

 רָאנ ךיִא ּכָאה ,גַעװ ןיִא ןֶעווֶעג זיִא לעקצַאח סָאװ ,טַײצ יד
 היִא ךַיז לָאז םָע ,םֹולשּב םִַײהַא ןעמּוק לָאז רֶע ,טָאג ןֶעטַעּבַעג
 יד טלהֲעצעג ּכָאה ךיִא .קילגנּואנַא סֶעֹּפַע ןעפערט טינ גַעװ ןיִא
 --רֲעּבָא ,ןעמּוק ןיֹוׁש לָאז רֶע ,טּבעלרַעד ּבָאה ךיִא זַיּב ,ןֶעטּונִימ
 :רַעד יֹוזַא ךיז ךיִא ּבָאה ,ןַעלקצַאה ןהָעורֲעד ּבָאה ךיִא !טּנעלרעד
 רֶענֶעי ןּופ ןַעטַאט םַעד ןהָעורַעד טלָאװ ךיִא יװ טקנוּפ ,טהערפ
 ףיִא .טַאהַעג טִינ ץלַא ךָאנ ךיִא ּבָאה רָעֹּבֶא ךּוּב סָאד .טלעװ
 :צַאה יװ דלַאּב לַײװ ,ףיֹרֲעד ןעטרַאװ גּונֲעג טפרַאדעג ךָאנ ּכָאה
 -- ןַעדער טרָאטַעג טִינ םֶהיֵא טִימ ןַעמ טָאה ,ןַעמּוקֲעג זיִא לַעק
 רע זִיּב ,ןעטרַאװ טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןַעוֲעג רֶע זיִא זַייּב יֹוזַא
 טשרֶע ויִא ךָאנרַעד ,ןעפָאלשעגסיוא טּוג ךַיז ןּוא ןַעטֶעגֶעגּבָא טָאה
 :יִא גנידצלַא ּבָאד ְךיִא .םֶהיִא ּוצ ןעמּוקּוצּוצ גנונפָאה ַא ןְעווֲעג
 לָאז ,הנאד ַא -- טמרַאדעג טָאה ןעמ לעיפיװ רהֲעמ ךָאנ ,טרַאווֲעגרֶעּב
 .צַאה ןהָעורֲעד וצ טּנַעלרעד םיֹוק ּכָאד ךיִא . ןהָעגרֶעּביִא סנַײמ
 ןעגערמ ּוצ ץלַא ךיז םָעש ךיִא רָאנ ,םענעפַאלשַעגסיֹואנַא ןעלק
 לָאז יז ,ץַעלַײּב היַח רַאפ ארֹומ גָאה ךיִא לַײװ ,ךוּב ַא ןֶעגַעוו
 :ּפָאק ןעטסוּפ ַא נָאה ְךיִא סָאװ ,ןַעטַײל רַאפ ןֶעדֶערֶעּב טינ ךימ
 ןיִא רָאנ ּבָאה ךיִא ןּוא ,ץלעס ןיִא עקנַארק ַא טגעִיל עמַאמ יד
 :צַאה סָאװ ,טרַאװ ןּוא ןיֹוש ךיִא גַײװש רַאפרַעד !רֶעכִיּב ןַעניז
 ן'פיֹוא םַעֹּפַע עשטשילּב ַא רימ טִיג גנולצולּפ .ןעגָאז טָעװ לֶעֹק
 נערפ ןּוא סֶע םהֲעג ךיִא .ריּפַאּפ ַא ןיִא ןעדנּוּבַעגנייַא ,רָעטסנֶעמ
 טרעפטנֶע .זיִא סָאד סָאװ ,ןוהט קּוק ַא געמ ןֶעמ יצ ,ןעלקצַאח
 טלהעצרעד לַײװרַעד ןּוא ,רימ רַאפ יקַאש ויִא סָאד זַא ,רַימ רֶע
 :ָארקעג טָאה רֶע ןִיּב ,הָימ םיֹורג טַאהַעג טָאה רֶע זַא ,רַימ רֶע
 רָאנ ןַעקיש לָאז ןעמ ,ןַעּבִירשַעג ּבָאה ךיִא לַײװ ,ךּוּב סָאד ןֶעג
 לּבּור ַא טנעלעגנייַא טָאה רֶע ."קִינשזרָאטַאק רָעד, ןַאמָאר םירמש
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 . ןערהָאײרעדניק יד

 .רָעװ ַעטצֶעל יד טרֶעהָעג טִינ ןיֹוׁש ּבָאה ךיִא רָאנ . םהיִא רַאפ
  -םיֹוא ּבָאה ,רִיּפַאּפ סָאד ןַעמירעצ דלַאּב ּבָאה ךיִא .ענַײז רֶעט
 לעיפ יֹזַא -- ,ךעלטַעלּב טרעדנּוהרעיפ ןּופ ךּוּב ּבָארג ַא טְנעפעַעג
 ןֶעטְשרֶע ןיפיֹוא רֶעטרעװ עסיורג יד !דנּוזֲעג קיטש ַא ! ןענעַײל ּוצ
 יד ןיִא ןּוהמֲעג טכַײל ַא רִימ ןעּבָאה "קינשזרָאטַאק רעד, :לָעטֶעלּ
 ןעפָאלטנֶע ןיב ןיא ךוּב סָאד טּפַאהעג דלַאּב ּבָאה ךיִא .ןַעגיֹוא
 | .טכַאנ:טּוג ןַייק טגָאזעג טִינ וליפא ,םַײהַא

 מָאה ַעלַײּב היַח זַא ,טקרֶעמַעּב ךיִא ּבָאה ןעפױלסיחַא םַײּ
 םָעד ךָאנ ןענַאטשרעפ ּבָאה ךיִא .קּוק עטיק ַא טימ טִיילגַעּב ךִימ
 ןּופ ןעגנַאנַענסיױֹרַא ןַיּב ךיִא .ןענָאז סֶעֹּפֶע לָיװ יז זַא .קוק
 ּבָאה ןּוא ַעלֲעקנַיװ ַא ןיִא ןעטלַאהַעּב ךיז .בָאה ,עלֲעּביטש רהיִא
 ןַעגַעװ ןעדער םִעֹּפֲע טָעװ עלַיּב הִיַח יצ ,ןערעהנייַא טלָאװעג ךיז
 טכַאמרַעפ רָאנ ּבָאה ךיִא יװ . ןעפָארטַעג יקַאט ּבָאה ךיִא ןּוא . רימ
 :דמלמ םָעד לִירֲעּב ּוצ ןֶעפּורַעגנָא ןיֹוש ךיז יז טָאה ,ריהט יד
 ּפָאק רֹהיִא סָאװ ןיִא ?הדיהי תֹּב םהרש ףיֹוא רהיִא טגָאז סָאװ
 ןיוש ןָאק יז :ןעניז ןיִא ךס ַא ןַעמַאמ יד ןיֹוש טָאה יז :טגעִיל
 לָאז יז זַא ,טלָאװעג םִיװֲעג ןיוש טלָאװ יז .רהיִא ןהָא ןעמּוקסיֹוא
 ןענָאק טָעװ ,ַײרפ ןערעװ יש יז טָעװ ,ןַעּברַאטש רֶעכִיִג סָאװ
 :עּפש ןַײז ןיֹוׁש טֶעװ סָאװ . ןעכַאז עניֹוזַא ךָאנ ןּוא ךעלכִיּב ןֶענעַײל
 יי לע יד יֹזַא יז טנערּב רהָאי ןהָעצרַעפ ּוצ זַא ,רהיִא טַימ רֶעט
 רהיִא טָאה ןּוא ףֹוס ץזִיּב טרֶעהֲעגסיֹוא יז טָאה דמלמ רֶעֹד לִירֲעּב
 ריהט רעד רַעטנַיה שצנַאטַעג ּבָאה ךיִא ןַא ,טּוג יֹוזַא טרָעפטנַעעג

 ,ןּופרָעד ךַיז טמהָענ סָאד זַא ,טגָאזעג רהיִא טָאה רָע. דירּפ רַאפ .
 ַא ןוא ץנולק ַא ןַיּב ךיִא סָאװ ,ּפָאק ןעטּוג ַא ּבָאה ךיִא סָאװ
 ןעסקַאװעגסיוא יז טלָאװ ,לעגנוי ַא זיִא יז ןעװ . עכילדנָעטשרַעפ
 ."עמַאט רהיִא יװ ןדמל ַאזַא

 רעטנַיה גַידנַעהעטש ,טרָעהַעגסיֹוא גנידצלַא סָאד ּבָאה ְךיִא
 ?עג .םִַײהַא ןהָענ שָאלעג ךיז ךיִא ּבָאה ךָאנרָעד ןּוא ,ריהמ רֶעֹד
 עלייּב היַח ןעגרָאמ טָעװ יֹוזַא יװ ,טכַארטַענ ךיִא ּבָאה גידנַעה
 .עג יֹוזַא ןעטכענ טָאה יז ןֶעװ ,ןֶעגיֹוא יד ןיִא ןעקיק ןַענָאק רֶימ
 ףַײװ ,ןַעסֶעגרַעפ םָעֹד ןָא ךיִא ּבָאה דלַאּב רָאנ ?רימ ףיֹוא טדער
 עלַא ןיהטעגּבָא ּבָאה ְךיִא .ךַיז טימ ךּוּכ סָאד טַאהעג גָאה ְךיִא
 ןיִא ּבומש ןיִא .ןענעַיל טצעזעג ךיז ּבָאה ןּוא טַײּברַא ַעגִיטיונ
 לעטַינ ענַײש . ןַעפָאלשַעג ןיֹוׁש ןיִא לרָעדּורּב ןַײמ .ליטש ןְעווֲעג
 רעד . עצִינשָארּפ .רַעד ןַעּבֶענ טלעמעררעג טָאה ןּוא ןְעסֶעועג זיִא



 .גרעננעגייפ להר

 םוצ ןּוא ,דנֲעה יד ןופ ןָעלַאפֲעג לָאמ ָעלַא רהיִא זיִא לעדניּפש

 רֶעכלֶעװ ,ףָאלש ןַעסַיז ַא טימ ןעפָאלשעגנייַא יקַאמ יז זיִא ףוס

 ןַעמ טָאה רַעטַײװ . רדח ןעצנַאנ ן'רָעּביִא ןֶערֲעה טוָאלעג ךַיז טָאה

 טרָעטש רַענייק סָאװ ,ןעדעַירפּוצ ןֶעווֲעג ןַיּב ךיִא .  טרֶעהעג טינרָאנ

 -רָעפ ּוליפא גָאה ךיִא - ןענַעַײל גיהיר ךַיז ןָאק ךיִא ןּוא ,טִינ רָימ

 טָאה רֶעגַײז רעד . הירפ ןהעטשפיוא ןעגרָאמ ףרַאד ךיִא זַא ,ןֶעסֶעג

 יג ּבָאה ךיִא .ץלַא ךָאנ ץַיז ךיִא ןּוא ,ַײװצ ןַעגָאלשָעג ןיֹוׁש

 יָעננֶא ךִימ טָאה סֶע ןּוא ,רָעטסנַעּפ ןיִא ןּוהטַעג קוק ַא גַידנַעלַײװ

 ,רָעטסניפ ןֶעווֲעג זיִא לעטדָעטש ןַעצנַאג ןיִא . ןרָעדיוש וצ ןֶעּביֹוה

 יװ יֹזַא ליטש -- רַעַײּפ קנופ ןַײק ןַעוֲעג טִינ זיִא ץֶענרַע ןיִא

 יש ןּוא ןַעּפַאלק רֶעגַײז םָעד רָאנ טרָעה ןעמ ,םלוע?תיּב ַא ףיֹוא

 .גיד'ארומ ןָערָאװֲעג לֶעטִיּבַא רימ זיִא םִע . ןעּפָארח ס'לעטַיג ענ

 ּבָאה ְּךיִא ןַעכלֶעװ ,ןעטָאש ןַײמ רַאפ ןעקָארשרעד ךַיז ּבָאה ךיִא

 "יג ענַיש ןֶעקַעװ ןַעּביֹוהֲעגנָא ּכָאה ךיִא .רעטסנעפ ןיִא ןהָעזרֲעד

 ,ןעקָארשרָעד ךַיז יז טָאה ,טקֶעוֶעגפיֹוא יז ְךיִא בָא םיֹוק .ןֶעַל

 נָא ךימ טָאה ןוא רַימ ּוצ ןָעפָאלַעגּוצ ויִא ,יז קָעֹװ ךיִא סָאװ

 יטנֶעַענ רהיִא ּבָאה ךיִא .רָימ טימ זיִא סָאװ ,ןֶעגַערפ ןעּביֹוהַעג

 ינָעֹפ ן'רעטנַיה ןהֲעטש ןַעשנַעמ ַא ןהָעזָעג ּכָאה ךיִא זַא ,טרָעפ

 ,םינּפ ןעקָארשרַעד ךַיילּב ןַײמ ףיֹוא ןיהטֲעג קּוק ַא טָאה יז .רעטמ

 .ַײרד ּבלַאה ןַעגָאלשַעג גנַאל טינ טָאה רֶעכלַעוװ ,רֶעגַײז ן'פיוא ךיֹוא

 רָעמ יה טָאה ָאד טֶא .ךּוּנ םָענֲעפֶא ץפיֹוא - ףֹוס םּױצ ןּוא

 ןעגיּפשַעגסיױא רַימ ףיֹוא טָאה יז .ךיז טוהט ָאד טָאװ ,ןענַאטש

 נָאה ךיִא סָאװ ,ןַעּפָארטש ןֶעמּונֲעג ךימ טָאה ןּוא לָאמ עכילטַע

 ,ןעטַײקשִירַאנ עכלעזַא ןענִיז ןיִא טגעיל ריד; :ּפָאק ןַעטסּוּפ ַאזַא

 ! טסטלַאה יד יװ ,ןהָעז ּוד טסֶעװ ,םּורַא ךיז קוק . ןענעַײל ךעלכיּב יװ

 םזיּב וד ןּוא ,עקנַארק ַא זיִא עמַאמ ןַײד ,ןעטַאמ ןַײק טִינ טסָאה

 ןּוא ,עגַאל ןַײד ןהעטשרַעפ ןיֹוׁש טספרַאד ; דנִיק ןַײק טִינ ןיֹוש

 יד ךריד ןַעצִיז ,ןַענעַײל ּוצ ךַעליּב ןענַיז ןיִא רָאג טסָאה ּוד

 יַמׁש !ןַעּביוהפױא ןַענָאק טינ ּפָאק םָעד הָיוּפרעד ןיִא ןּוא טכַענ

 "םּוא טינ .ענּולק ַא רַאפ ךָאנ ךיז טסטלַאה !ךיז ּוטסגעמ ןַעמ

 טכַאמ ןַיײק טָאה טַײקנַעטָארַעג ץצנַאג ןַײד זַא ,טַײל ןֶעגָאז טסיז

 לָאלש ךיז געל ,הָעג .סַאפ ןעטסיּפ ַא ןיִא המכה ןּוא הרֹוּת , טינ

 "!רפס ןַײד טִימ ןַעדִיישּוצ ןיֹוׁש ךיז טסגעמ  ןָעמ

 ?רעטנוא רפס ןַײמ ּבָאה ןּוא טנלָאפֶעג ךַײלג יז ּבָאה ךיִא

 םּורָאװ ,ןהָעז טִינ לָאז לָעטִיג ענַייש ,ןעשיק ן'רעטנּוא טגעלעג
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 . ןערהַאי-רעדניק יד

 .ףָאלׂש ן'רַאפ עמש:תאירק ןענעַײל ןעסעגרעפ ןִעּב ;עֹל ןַײמ ףיֹוא לָאמ עטשרֶע סָאד ןּוא ןעפָאלש טגעלַעג ךַיז ּבָאה .ךיִא .ןְענֶערּברעפ טִינ םִע לָאז יז ,טרָעטיצַעג קרַאטש ּכָאה ךיִא
 .רקיע רעד לַײװ ,ןַענַעַײל ןַענָאק רַעטַײװ ןיֹוש לָאז ךיִא ,טונימ יד ןעּבעלרעד  ןיֹוש טלָאװעג בָאה ךיִא .גנַאל ןָעוהָאי ןּופ טנעקעג ןיוש ַײז טלָאװ ךיִא יװ יֹזַא ,ַענֶעגייֵא יו יֹוזַא ,רַעַײט ןּוא בעִיל וזַא ןֶעוֲעג רימ ןֶענַעז ַײז . ןַעגעקטנַע ןעמּוקֲעגנָא רַימ ַײז ןַענעז ,ןעגנַאנַעג ןיּב ךיִא ןיהּואװ . ןֶעניֹוא יד רַאפ ןענַאטשעג רַימ ןַענַעז יקִינשזרָאטַאק,, םעד ןופ ןעדלעה יד .טלעמוטוצ יװ ןעגנַאגעגמּורַא ךיִא ןַיּב גָאט ןעצנַאג ַא . ןעפערט טינ רהָעמ ןיֹוש רימ טִימ ךַיז טָעװ סָאד זַא ,רֶעלַז ןֶעווֲעג ןיּב ךיִא .טְסעגרַעּפ ןַעמ זַא ,ךִיז טפערט סֶע .יֹוזַא טַאלג ךיז סָאד זיִא ,עמש:תאירק ןענעַײל ןעסעג .רַעפ ןעטכַענ ּבָאה ךיִא סָאװ ,סָאד .ךיֹוא ךֶעלכִיּב גִידנַענַעַײל םּורפ ןַײז ןָאק ןעמ ?ןרעדנַא םּוצ םנייֵא ךייש זיִא סָאװ .טִינ ּביױלג ךיִא !ןַײנ ? געװ ןופ ּבָארַא ןַערהִיפ ךעלכִיּב יד זַא ,תמא יקַאט סָאד ויִא .ענַעגָארטּוצ ַא ןיּכ ךיִא זַא ,טגָאז יז סָאװ ,טכערעג יקַאט ןיִא ַעְליֹּב היַח .םֹורדרֲעַפ רַאפ ןַעצרַאה ןיִא ןּוהטֶעל ךָאמש ַא שזַא רימ טָאה סִע .ןַענעַײל עמש-תאירק ןעסעגרעפ בָאה ךיִא זַא ,טנהָאמרַעד טשרֶע ךיז ךיִא ּבָאה הָירפרֲעד ןיִא ןַעגרָאמ ףיֹוא

 זיִא טנַײה לַײװ ,טּונַימ רַעכילקילג רֶעד ּוצ טַײװ ץנַאג ןֶעוֲעג ךָאנ זיִא סִע רָאנ .רעטעּפש ןַײז טפרַאדעג טשרֶע ךָאנ טָאה סָערָעטניִא
 יד לומ ןיִא סֶע .טַײּברַא ךס ַא ךָאנ גָאה ְךיִא ןּוא גָאטשרָענָאד
 .רַעפ טינ טַאלג ךַיז ךיִא לֶעװ ,ליטש ןַערֶעװ טָעװ םִע ןעװ ,טכַאנ רעד ףיֹוא ןוא ,ןרָעּפטנַע ּוצ רָעהירפ ןַעמַעװ טִינ םִיַיװ ךיִא ,טַײלק
 זיִא גָאטַײרפ ןַענַעװ ןּוא נ ןַעּביֹולרֶע סָאד ךִיז ןָאק רַעטכָאט עשיו רַעמָאװ . ךּוּב ן'רֶעּביִא ןעצעזקעװַא ךַיז גָאטשרֶענָאד ןעטימ ןיִא ןענוג
 ;ָאטַײרֿפ טָאה רֶעֹװ םורָאװ -- ,ןעדער וצ סָאװ .ָאטִינ סי; ןיֹוׁש
 יקַאט ןָאק ןַעמ ןּוא ,םהיִא ןיִא טַײצ גּונֲעג ָאד ךיֹוא זיִא רָעמז ליפא ! דנֲעבָא רֶעגנַאל ַאזַא -- טכַאנײוצ:גָאטַײרפ רַאפרַעד רָעַּבֶא ? טַײצ
 .םיוא הירפ טינ ךָאד ןעמ ןעפרַאד ןַעגרָאמ לַײװ ,רַעטַעּפש ןעציז
 .רָאג ךיז שזָאל גָאט ןַעגידנַעגרָאמ ןופ ןֶעגְינגרֶעפ סָאד ןוא . ןהעטש
 .ןוהמ ןַעייל ַא לַעסִיּבַא ךיֹוא ןָאק ןעמ ,דנַעבָא רעטסָארּפ ןַיײק טינ ךיֹוא םִעֹּפַע ךָאד זיִא טכַאניוצ:תּבש טנַײה .ןַעּבַײרשעּב םינ
 !םִיֹוג ע'רוּכש ענַײז טימ םהיִא ךיִא ָּאה דנַײפ יװ ,גָאטנוז רעד ,ָא !גָאטנּוז רֶעד רַאפרעד רֶעַּכָא
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 .גרעכנענייפ להר

 ןוא טכַיל טשנֶעּבענּבָא ,תּבש םָעד ,טָאג ןעקנַאד ,טּבעלרעד
 ןהָאמרָעד גנולצולּפ .רָעמלַא ןיִא ךוּכ סָאד ןעמהָענ ןיֹוׁש הע ךיִא
 עמּורק ַא ְךיִא ךַאמ גידנַעלִיװ טינ .תּבש תלּבק םָעד ןָא ךיז ְךיִא
 ּבָאה ךיִא רָאנ ,החנמ ןּברק םעד ףיֹוא זַייּב קוק ַא ביג ןּוא ץנַימ
 ךיז טסּולַעג םִע זַא ,להיפ ךיִא .ןעטכַארט וצ םָעד ןַעגַעװ ארֹומ
 יֹוא ןֶעפֶע ,הּכ טימ ןָא ךיז םהָענ ךיִא רָאנ .ןָענװַאד טִינ רַימ
 *ד םָעֹד טִימ ידֹוד הכל ןענָאז ּוצ ןָא ּביֹוה ןּוא החנמ ןּכרק םָעד
 .טַאהֲעג בעיל ּבָאה ךיִא .ןַעגָאז טגעלפ עץמַאמ יד סָאװ ,ןוגינ ןַעס
 ןיִא סעּמֶע !ןּוגִנ םענעש רֶעַיז טימ תּבש תלּבק ןופ ירבע יד
 סיֹוא טקִירד טרָאװ סָעדֶעי .קִיוומ עסִיז ַא ךיז טלהִיּפ שרָאװ ןֶעדֶעי
 רֶעשרַעװ ַעֹלַא ףיונּוצ ךיז ןעסִיג םָענייֵאניִא ןּוא ,גנַאזֲעג רָעדנַאנַא
 עסיז ַאזַא ןרעיוא יד ןיִא טגנילק סֶע ןּוא ,ןַעגנַאזעג ַעלַא טימ
 ןעמ טּביוה טֶעּפֶע .רעדעילג עלַא רֶעּביִא טהענעצ יז ןַא ,עידָאלעמ
 :עש ,רַעכֲעה ךַיז טלהִיפ ןַעמ ,טָאנ ּוצ רֶעטְנֶעהֲענ ןעלהיפ ןָא ךַיז
 ןעגָאז ן'תַעּב ךיִא געל ָאמ ץלַא .לָאמ ַעלַא יװ רעכילקַילג ,רָענ
 :ּוצ:ןָאטַײרפ ןַעגיטנַײה רָאנ ,ךיֹוה ץנַאג ןֶעּנעװשקַעװַא .דליפּת יד
 צג ולימא ּבָאה ךיִא עניו טינ ךיֹוה קרַאטש ךיִא ןִיּב טכַאנ
 ,רָעהָיו סָאװ ןעגינגרעמ/ ַענֶעגייַא סָאד גנַאזעג םָעד ןיִא טלהימ
 הליפת יד ןֶענָאװצּכָא גידנעליװ טינ ןהָעזֲעג ךיִא ּבָאה ךָאד רָאנ
 ןוהט קוק ַא טלָאװַעג רָימ ךיז טָאה עלַײװ לא לַײװ ,רָעכַיג סָאװ
 ןַײז ןיִא לָאמ עטשרע סָאד ןְעװעג ויִא רעכלַעװ ,רָעמלַא ן'פיֹוא
 . ןעטָאלשרַעּפ ןֶעּבֲעל

 ןעדָאש ַא לָעסִיּבַא ךילטנַענייַא ךיִא נָאה ןעפילשרעפ ן'טימ
 שינ ןופרֲעד לָאה ְךיִא רָאנ ,לעטיג ענַייש דעמורפ רעד ןּודמָעַג
 נא ןיִא יװ ,רהיִא ןיִא טיֹורשַעגנייא ןֶעװֶעג ןיּב ךיִא .טסואזַעג
 רעמיֹוא רָאנ ,טיֹורטֶעג רהיִא ךיִא בָאה ץלַא .רָעטסַעװש רַענֲעגייַא
 םינ ךיֹוא סֶע ךיִא טלָאװ רֶעטְסַעוש רענעגײַאנַא לַײװ ,ךוּב םָעד
 ההיֵא טלַאה ןיא רֶעמלַא ןומ לעטילש םעד טיה ְךיִא .טשיֹורֶענ
 ,רעמלַא םוצ ףרַאד לָעשִיג ץנַיש ןַעװ .ענעשעק ןיִא גידנעטש
 יב יז טָאה סָאװ .ךיז םילשרעפ ךיִא םָאװ ,רימ ףיֹוא יז טַײרש
 טינ רהיִא םִייװ ןּוא טיֹור רֶעװ ךיִא .יז טנערפ --?טע'בנגיעג רַימ
 .טִינ ץלַא רהיִא ךיִא ביג לעטַילש םעד רָאנ .ןרעפטנֶע וצ סָאװ

 ףָעװ ךָאנ ןַז ןיֹוש לָאז סֶע ,טרַאװרַעד ךַיז םיֹוק ּבָאה ךיִא
 טָאה לרֲעדירּב ןַײמ .ןַענַעַיל טצעזעגקעװַא ךַיז בָאה ןּוא ,ערעשט
 =עג בעיל ךיֹוא טָאה רֶע -- רפס ַא ןיִא םִעֹּפֶע טקיקעגנַײרַא ךיֹוא
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 :ןַעכַאל ץלַא ךַעלכַיּב ץנַײמ ןּופ טגעלפ רֶע .ןְענעַײל ּוצ טַאה
 ;טנַעַײל יז סָאװ ןעד סַײװ יז !טנַעַײל לָעדַײמ ַא ,שנעמ ַא ךיֹוא
 ,רָעמרֶעװ ַעניֹוזַא ןּופ טגִידיילעּב קרַאטש ןעלהִיפ ךיז גָעלפ ךיִא
 רעד .םָעד ןַענעװ ןַעגָאלשּוצ ךיז טפָא ץנַאג ןֶעגעלפ רַימ ןּוא
 ךיֹוא רֶע טָאה ,ןַאמָאר ַא םירמש ןַעַײל ךיִא זַא ,טציִא גידנַעהעז
 גָאה ךיִא .לַײװרעד ןֶעגְיװשַענּבָא טָאה רֶע רָאנ ,ןּודמַעג לעכַיימש ַא
 ןייֵא טָאה ךימ . גנונַײמ ןַײז טִימ טריסערֲעטניִא טציִא גָינעװ ךַיז
 :לעה יד טימ טריסַאּפ רעטַײװ ךיז טָאה סָאװ : טרִימַערעטניִא ךַאז
 יצ-נָאטַײרפ םָענֶעי ןֶעסֶעזֶעג ןִיּב ךיִא .ןַאמָאר ס'רמש ןופ ןַעד
 רָאנ ,גָאט רִיּב ןַעסעוֶעג רשמֶא טלָאװ ךיִא ;טַעּפש רהעז טכַאנ
 ךיִא . ןיסָארעק רעד ןעגנַאגעגסױא ןיִא ּפמָאל ןיִא סָאװ ,קילג ַא
 :ָאש ַײרד יד לַײװ ,ןֶעגיֹוא יד טכַאמעגוצ ,ןּוהטָעגסיֹוא ךיז ּבָאה
 .ןעקָארשַעג ךימ ןעּבָאה דנַאװ רעד ףיֹוא רעטכַײל יד ןּופ טנֶעט
 .טֶעּב ןיִא גידנַעגעַיל ,עמש-תאירק טְנֶעַיילְענּבָא ןיוש גָאה ךיִא
 לַײװ ,ליומ םָעֹד ןּופ טַאלג רֶעטרֶעװ יד טגָאזעגסיֹהַא ּבָאה ךיִא
 ןעקנַאדעג ענַײמ רָעּכָא ,ַײז ּוצ טנהיואוֲעג ןְעוֲעג ןיוש ןַיּב ְךיִא
 עטכַאמעגוצ צ יד ךרּוד .שרֶעדנַא סֶעֹּמֶע טימ ןעמונרעמ ןעועג ןֶענֶעז
 ה ךיִא .גַירַעּבעל יװ ןעדלעה ם'רמש ןהָעזֲעג ךיִא ּבָאה ןֶעגיֹוא
 בעל רֶעַײז .ןַײז רַעשטַײװ ַײז םימ טָעװ סָאװ ,טכַארטַענ ץלַא
 .ענ ּבָאה ְךיִא זַא ,טכַאד רימ . טרִיסערעטניִא קרַאטש ךימ טָאה
 ,טרָעיֹודעּב -- עדנעדַײל יד ; ןעדַײרפ ןּוא ןַעדִייל ַערֶעַײז טלחימ
 בָאד ךוּב םָעֹד ןופ ףֹוס םָעד רָאנ .ןֶעװעג אנקמ -- עכילקִילג יד
 סָעװ רֶע זַא ,טרֶעטִיצַעג ּבָאה ךיִא .ןָעפָארטַעג טִינ טרָאמ ךיִא
 .םיוא ךיז רֶע טָאה דַײרמ רעטיורג ןַײמ ּוצ ןוא ,רעטכַעלש ַא ןַײז
 :ײמ םעד ןּופ ןֶעלָאװקַעגנָא ְךיִא ּבָאה יֹוַא יװ ,ָא .טּוג טזָאלֲעג
 ,ןַערָאװעג ך ךַילקַילג ןענַעז עטכֶערעג יד ,עכילקילגמוא יד !הֹוש ןרָע
 ךָאנ ןֶערָאװעג טּפָארטשעּב ןֶענֶעז רַעכַערּברעפ יד ,עשלַאפ יד ןוא
 סָאד .תמא ןּופ טלָעװ ַא ןַערָאװעג זיִא סִע ןּוא ,טסנעִידרַעּפ רֶעַײז
 ךיִא .טרהָעקֲעגרעּביִא ןַעקנַאדעג ענַײמ ןעצנַאגניִא רימ טָאה ךוּב
 .ירפ בָאה ךיִא סָאװ ,ןַעכַאז ךס ַא ןופ טסּואװדעד טרָאד ךַיז ּכָאה
 ,טנֲעיילעג טרָאד ּכָאה ְךיִא .טלעטשעגרָאֿפ טינ לָאמנַײק סָאר רעה
 ןיִא ארמנ רעד רֶעּבִא טכַאנ יװ גָאש טצִיז סָאװ ,לעגנוי ַא ַא זַא
 סַע .רָאטקָאד ַא ףיֹוא ןערַידּוטשסוא ךָאנרַעד ןָאק ,שרדמד-תיב
 לָאז רּוחּב-הבישי ןעטסָארּפ ַא ןּופ וַא ,טּביױלגֲעג טינרָאג ךִיז טָאה
 .ךָאד רֶע טסַײװ אמּתסמ ,טנַײרש רמש זַא רָאנ .רָאטקָאד ַא ןַערעװ-
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 .גרעכנעגיימ להר

 זירּב ַא ןיִא . ןַעגיוא ענַײז טימ ןהָעזעג ןַײלַא סָאד רֶע טָאה םִיווָעג
 ןעגָיל ַא ןעּבַײרש לָאמַא ןֶעמ א ,טכַארטעג רימ ךיִא ּבָאה ,לעװ
 ןיוש ןיִא סָאד -- ןַײז טִינ סָאד ךָאד ןָאק ךּוג ַא ןיִא רֶעּבֶא ,ךיֹוא
 .רָאמ טנָאקַעג טִינ ךִיז ךיִא ּבָאה ךַאז ןייֵא רָאנ . ןַײלַא תמא רעד
 ,תּורישע סיוהג ַאזַא טימ ןָארַאּב רַעשִידוי ַא טסַײה סָאװ : ןֶעלַעטש
 עטיֹהג יד ןיִא רשפָא ?ךּוּב םעֹד ןיִא טלַעטשעגרָאֿפ זיִא סֶע יװ
 ;עֶג יז טלָאװ ךיִא ?טסַײװ רָעֹװ ,עניֹוזַא ןַאהרַאפ ןענַעז טדָעטש
 טינ סִיועג עי סָאד -- .רָיֹמ ךיִא טכַארט -- ,ןהָעז טלָאװ
 ל ַאזַא ַײּב ךיז ַײז ןעלחיפ יֹוזַא יװ . ןעשנעמ עכילנהעועג ןַײק
 ןעמ ,טסֶע ןעמ רָאנ ,בֹוט-םוי יז ַײּב ןיִא גידנעטש ןַעװ ,ןֶעּב
 םָאלש ןַעמ ןוא רַעדַיײלק ענַעדַײז ןיִא םּורַא טריצַאּפש ןעמ ,טקניױט
 טָאה יז ןּופ םָעדֲעי !רעדנַיק ערע טנַײה .רֶענַייז ַא ףלעװצ זַיּב
 ףיֹוא ןעדער ןענָאק ַײז ,סָעקטנַאנרַעװונ ,םָענָאּב ,טסנעִיד רעדנַאנַא
 ןענָעז טאקָאװדַא'נַא ,רָאטקָאד ַא ,טנַעדוטס ַא ; ןַעכַארּפש ַײלרָעלַא
 עלַא .טסַעג עשימַײה טרָאד ןענעז ַײז ,ןעשנעמ עשימַיה ַײז ַײב
 .ךיֹוא סָאװיּבַא טִינ ןוא ,רעדניק יד תונתמ ַײז ןַעגנערּב גָאט
 ןַײק יז טגָאז רענַײק ,רַעַײט יֹזַא טרָאד ןֶענַעז רעדניק יד סֶעֹּפֲע
 ּוליִפא .טַײקלַעדייֵא טָימ .רָאנ ,ןעשּוג טִימ רָאנ ,טִינ טרָאװ טכעלש
 ;רָאג ךיֹוא ַײז ןעמ טוהט ,ןַעדָאש ןַעטסַערג םָעד ןעּוהט ַײז זַא
 שוק ַא ַײז ךָאנ טִיג ץמַאמ יד ,טינ טרָאװ ןייק יז טגָאז ןעמ .שִינ
 סָאװ !רֶעדניק עכילקילג . גיהור ןַײז לָאז דנַיק םָאד ידּכ ,רַאפרַעד
 :ַאּב ןעשִירּוי םָעד ןיּב ךיִא ןֶעװ ,טרַאָעג טָאג ,ךִיז טכַאד ,טלָאװ
 ,ץרטש ַײּב ןעַײל ךיִא ןעכלַעװ ןופ ,ןָארַאּב רעד ?רַעטכָאט ַא ט'נָאר
 ןַײז טנָאקעג ךיֹוא ךָאד טלָאװ ךיִא ,רעדנִיק ייװצ ןַעצנַאגניִא טָאה
 ַא ןֶעוֲעג ,רימ טכַאד ,טלָאװ ךיִא .יײז טִימ ךַײלג ןיסָענָארַאּב א
 יֹזַא ,טִיל ַץמִירֶא ןופ ןַעפָאלשנֶע טינ טלָאװ ךיִא .ַז ןּופ ַערֲעמעּב
 ,טכַאד רָימ .ַײז ןּופ רעמִירפ ךס ַא ןֶעװֲעג ךיִא טלָאװ טנַײה .ַײז יו
 טכַאד .םיחפ זיִא ןַעמ זַא ,ןַעש ןיִא םוטכַײר ַאזַא ןיִא- טשרֶע ןַא
 ַײז ןֶעװ ,ןֶעוֲעג ַײז ַײּב טלָאװ תּבש רָענעש ַא רַאפ סָאװ ,ךִיז
 ! תוכומ ,תועובש ,הסּפ ,רענעש ַא רַאפ סָאװ ,םֶהיִא ןופ ןַעשלַאה
 רָאנ .ןעטרָאג םַענעש ַא רהעַו ןיא הּכּוס ַא רָאפ רימ לעטש ךיִא
 ?ָאה ַײז ?הכוס ַא ייז ַײב יא סָאװ . ןופרָעד טינרָאג ןעטלַאה ַײז
 ןעצנַאג ַא ןעקנירט ַײז עכלעװ ןיִא ,ךעלדַײב-ןעטרָאג ענעש ןַעּב
 ַא ַײז ַײּב זיִא ךעלכיק-רעטוּפ . ךעלכיקירעטוּפ טימ ַײהמ רעמוז
 ַײב ןיִא הסּפ ?תועובש ַײז ןַעפרַאד סָאװ טנַײה ,גנַאג רֶעגָידעכָאװ
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 . ןערהָאירעדניק יד

 ץנַאג ַא ַײז ןעקנירט ןַײװ לַײװ ,קִיטנַא רעסיורג ַאזַא טִינ ךיֹוא יז
 ַײּב זַא ,םיבוט-םימי יד יז ןעניֹוט סָאװ ָאזלַא - גּונֲעג ןּוא ,רהָאי
 טלָאװ ,רָימ ךיִא טכַארט ,ךָאד ןּוא ?בוט-םוי רהָאי ץנַאג ַא זיִא ַײז

 :ימש סָאד ?טיֹוט ןּופ לָאמַא ןעטכַארט יז יצ ,ןעטַיװ טלָאװעג ךיִא !
 ךָאנרַעד ןּוא ,םולח ַא יװ ןעפילקעװַא טָעװ לָעטלַעװ עסיז לַעק
 ערעַײז עלַא רַאפ הלעמ לש ןיד?זייּב םעד ןרעפטנע יז ןֶעלֶעװ טָאװ
 -- !ץלַא רַאפ ןעלהָאצ ַײז ןעמ טָעװ טרָאד ?קיטש ץשיטרוקיּפַא
 ךיִא ןהָאמרָעד ָאד ןּוא ,ַײז ןָא המקנ ןיֹוש םהָענ ןּוא ךיִא טכַארט
 טפָארטש ןַעמ יֹוזַא יװ ,רסומ-טבש ןופ ןַעגנּולהעצרֶע יד ןָא רימ
 ךיִא ןּוא טִינ ךימ טגיהּורֲעּב רֶעּבֶא סָאד .םֹוניהְג ןיִא םיעשר יד
 הוה םֹלֹוע רֶעַייז רַאפ ןַײז ּוצ אנקמ ַײז ןֶערעהפיֹוא טִינ ץלַא ןָאק
 ףעּב רַאפרֲעד רַימ ַײּב םִיַלשעּב ְךיִא .ןֶעּנַעל םּוג רֶעַייז רַאפ ןּוא
 .ַײז ןֶעגעװ ןערעלק וצ ןערעהפיֹוא רָאג רֶעט

 :רעֿפ טנָאקַעג טִינ רֶעבָא ךיִא בָאה ךוּב ןופ ןָאזרעּפ ןייֵא ןָא
 עג ןַיּב ךיִא ןיהּואװ ןֶעטָאש ַא יװ ןעגנַאנעגכָאנ רַימ זיִא יז . ןַעסֶענ
 :טּפיֹוה רעד ןְעווֲעג זיִא טָאד . ןענַאטשעג ןַיּב ךיִא ּואװ ןּוא ןַעגנַאג
 ,ןדמל רֶעסיֹורג ַא ,רּוחּב-הבישי רָעמִירָאנַא ,ןַאמָאר םָעד ןּופ דלֲעה
 טָאה רֶע . ןַעגיוא עגידעגַערּב טִימ ,ַײּברַעד רענַעש ַא ןּוא רעמּורפ ַא
 .עג רֶע טָאה רהָאי ןהָעצטכַא ּוצ .הֹומ ןַעפרַאש ַא רהעז טַאהָעג
 סיורג רהעז ךיז טָאה הבישי-שאר רעד .תּונּבר ףיֹוא תוכימס טָאה
 טכַאג ןּוא גָאט ןֶעמֶעוֶעג ויִא ל'דוד רֶעֹד .םהיִא טימ ןַעטלַאהעג
 םעג טינ טלעװ ענוטכל ןַײק לָאמנַײק טָאה רֶע .ארמג רעד ַײּב
 לידוד רעד ןַײרַא טלַאפ ,לַאפוצ םענעטלעז ַא ךרוד ,גנולצולּפ . ןהָעֹז
 םעד ןיִא ךיז טּבעילרַעפ רֶע .זיוד שיטַארקָאטסירַא טנָארַאּב םָעד ןיִא
 ןּוא ,עטעירַאמ עכַײר ,עטעדליּבעג ,ענעש יד ,רַעטכָאט  ס'נָארַאּב
 ליװ ןּוא עגעיל ןַײז רַאפ ךיז טקערשרעד רֶע .םהיִא ןיִא ְךיֹוא יז
 לַײװ ,טַײקכַײר ןוא טַײקנעש רהיִא טִימ ירא .ןפ ןעפױלטנַא
 ענַײז ןופ טכַאל יז זַא ,םיֹוא םהיִא ךיז טכַאד ,טיירט ןֶעדֶעי ףיֹוא
 יֹוזַא .יװ ,ך טרעלק רֶע .ץטָאּפַאק רעגנַאל רעד טִימ תֹואֹּפ עננַאל
 ,רלֲעה ַאוַט ןופ טּבעילעג זיִא יז זַא ,םהיֵא ףיֹוא עק 2 ןַעק :
 ןענעק רֶע זיִא ןַײלק יֹױזַא יװ .םַאלפנַענָאז טנעדּומס רעכַײר רעד ַי
 .ענ ןַײז רַאפ ןעמַאלפנַענָאז רֶע טָאה טנַײפ יֹזַא יו  ןעמַאלמנַעגא
 יד ןיִא ןֶעטֶעירַאמ רַאפ םֶהיֵא ןופ קזוח טכַאמ רֶע ןֶעו ,רֶעטכֶעל
 ּוצ וצ טדניּב יז .טִינ ךַאז ןַײק ףיֹוא טקּוק עטַעירַאמ רָאנ . ןַעניֹוא
 טהעטשרעפ ל'דוד עכלעװ ,קִיומ ענעש יד ךרּוד ץרַאה טל'דוד ךַיז
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 .גרעכנענײיפ לחד

 םיֹוהַא ךז טעבנג רָע ןּוא ,דלֲעג ןעל'דה טינ ז .ןֶעלהִיּפ ּוצ
 ט'סנקרעפ ןיוש םהיִא טָאה רָעכלַעװ ,ץהמצ 'ר ןּופ ,הבישי רָעד ןּומ
 רעסיֹורג ַא ןְעוֲעג זיִא סָאװ ,רָעטכָאט ןַײז טימ רהָאי רָאּפַא ןופ
 טרעװ ,טַײצ ךס ַא טדָאטש רעמיורג א ןיִא ךיז טנרֲעל ל'דוד .קַאלש
 .ּפענק ענעדלִיג טַימ טּודרּוט ַא יא ןּוהֶע גנָא טהָעג ןּוא טנעדוטס ַא
 ןּוא ,ןָארַאכ םּוצ טַײצ:רעמּוז עַײרפ יד ףיוא ןֶערהָאמּוצ| טמוק רע
 ,רֶערעטערג ַא ךָאנ ,םַאלפנענָאז יװ ,ץירּפ רעסיירג ַאזַא ןיוש זיִא רע
 עּכעיל רעפעיט ןַײז ןופ ןעש רהעז טדַער רֶע ןּוא ,ןושלַא טימ
 רֶע .רֶעצנַאג ַא זיִא ןעמַאלפנַענָאז עא ןֹוהצנ ןַײז .ןעמֶעירַאמ ּוצ
 רעכַײר .ַא גיבייֵא ףיֹוא טנַײלּב ןּוא ןַעטְעירַאמ רַאפ הנותח טָאה
 שטָאה ,ןתח ַאזַא טִימ ןֶעטֶעירַאמ :אנקמ קרַאטש ןִיּב ךיִא ,רָאטקָאד
 ךיִא נענש ַא רַאפ ןַעטלַאהֲעג יז א נָאה טַײצ עטשרע יד
 ּבָא ךו ןעמ טגָאז יֹוזַא יװ ,ןַעלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךַיז בָאה
 ןיִא ךַיז טכעילרעפ ןעמ ןּוא ןעמאלפנעגַאז ןעכַײר ,םענעש .ַאזַא ןּופ
 סיֹורַא ךַיז טזַײװ ךָאנרֶעד רָאנ .רוחנ-הבישי ןעטסָארּפ ,,ןַעמִירָא'נַא
 .רָעֹפ ַא רָע זיִא ךָאד ,טַארקָאטסירַאנַא זיִא םָאלפנענָאז שטָאה זַא
 טּבַײלּב ,טַארקַאטסירַאנַא גידנֲערעװ ל'דוד רֶעּבָא ,שנֲעמ רענעּרָאד
 זיִא ,סיוא שזַײװ ,ןילַײרפ גולק ַא .רעטקַארַאה ןעטּונ ַא טימ ץילַא
 ןּופ סָאד ,ןענַאטשרַעפ רעהירפ סָאד טָאה יז סָאד ,ןֶעווֲענ עטעירָאמ
 רעלַעדייא ,רענעש .ַאזַא ןעטקַאװסױוא לָאז } ןעשנעמ ןעטסָארּפ ַאזַא
 ןעּבָאה טלָאװַעג ךיִא טלָאװ ןֶעגעװטסעדנּופ : רימ דו ולק ְךיִא ,טנעדוטס
 :ַאה ןַײז טָאװ ,םיֹוא טִינ טכַאמ םָע .םַאלנענאז יװ ,ןתה ַאזַא
 יֹזַא יװ ,ןהעז טִינ ךָאד טָעװ רַענַײק . ןענרָאדרַעּפ זיִא רָעטקַאר
 סָאװ -- ןעטַײל רַאפ רַאפרֶעד רֶעבָא ,נוטש ןיִא ךיז טהענעּב רֶש
 ,טנַײה !ןַאמ רֶעטעדלִיּבעג ,רַענַײר ,רענעש .ַאזַא זיִא דֹובּכ ַא רַאפ
 ַא ךָאד ןיִא טלָאמַעד ,רַידנּומ ןיִא ןוהמ םָעגנָא ךָאנ טהענ רֶע זַא
 טלעיּפשעג רִימ ַײּכ טָאה רַידנּומ רעד .ןעקוק וצ םהיֵא ףיוא .'דיירפ
 ,רַידנּומ םָעד ןעמַאלפנַענָאז טיֹוא טוהט ןַעמ ןֶעװ .עילָאר עפיורג ַא
 ,ךַי טכַאד ,ןיֹוׁש טלָאװ רֶע . ןֶעלֲעפעג טִינ ןיֹוׁש רימ רַע טלָאװ
 ךיִא ּואֹז .ןעשנעמ ַעלַא יװ ,שנָעמ ַא רָאנ ,טענדוטס סיֹוא ןֶעווֲעג
 ענַײז טימ ןעגנַאגעגכָאנ רַימ רֶע זיִא ,ןענַאטשַעג ןוא ןַעגנַאגעג יב
 ,ןעקּוק ּוצ טָאהַעג ארומ ךיִא ּבָאה ןעלידוד ףיֹוא .ּפענק ענַעדליג
 ?סיוא ײ טָאה רימ .ןתה סעטעירַאמ ןעווֲעג ןיֹוׁש זיִא רָע לַײװ
 ןעדַאש סָאד טָעװ ,םהיִא ןּופ ןעטכַארט לָעֹװ ךיִא ּביֹוא זַא ,טכַאדָעג

 ּײז ערי ,טַאהֲעג תֹורצ גּונֲעג טָאה יז ,תונמחר ַא .ןַעטַעירַאמ |
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 ,ץעמה ַענֹּבָא טִינ רהיִא ַײּב םהיִא לִיװ ךיִא . טכַיײרנרעד םהיִא טָאה
 סהיִא ןּופ .לָעניֹופ רָעַײרפ ַא זיִא םַאלפנַענָאז רֶעּבָא . רַימ ךיִא טכַארט
 רָימ יא ןעװ ,רעגַײטש ַא .לַיװ ןַעמ  לעַימַיװ ןֶעטכַארט ןָעמ גָעמ
 ךיִא ?ןַעוֲעג טלָאװ סָאװ -- ,טנעדוטס ַא גנולצולּפ ךַיז טּבעֶילרֲעפ
 טלָאװ לָעש ;טש ץצנַאג סָאד ןּוא ,תחנ רַאפ ןֶערָאװֲעג ענושמ טלָאװ
 .דַײמ ַץלַא .רידנּומ םענעש ןַײז ףיֹוא גידנעקוק ,ןערָאװעג טעקיּפּוצ
 ןעַײז ןטימ עמַאמ יד ,תמא .ןעועג אנקמ רַימ ןעטלָאװ על
 םלָאװ ןעמ רָאנ ,וג ַא ןעמהָענ לָאז ךיִא ,טלָאװעג טִינ ןַעטלָאװ
 :ערט טינ עקַאט סָאד ךִיז לָאז סָאװרַאפ . טלעטַימעגסוא ןיֹוׁש ךִיז
 ,דגיקדלַאװ סָאד ןיִא טּבעילרעפ ץנירּפַא ךָאד ךיז טָאה טָא ? ןֶעפ
 טבעילרעפ ךיֹוא ךַיז טָאה ףֵעזָאי ןהּוז ס'נָארַאּב ןעשִידוי םעד רֶעדֶא
 ,רָעװ יכַא םִינ ךיֹוא ךָאד ןִיּב ךיִא רַעּבָא . ןירָאמַײנ עטסָארּפ ַא ןיִא
 ַא .ןיכָעַק ַא עמַאמ ַא טָאה סָאװ ,ןירָאטַײנ ַא ןּופ טַײװ לָעסִיּב ַא ךָאנ
 על טעג דוטס רעד .לירבהל ןעגָאז געמ ןעמ ! ןַײלנרעּפ רענעש
 םַעד ַײּב רָאנ ,רימ ַײב טינ שטָאה ,ןַעטַעּב טנעמָעג זנּוא ַײּב ךָאנ ךיז
 ָאוַא ןַענַאטשעגנָא טינ יז טלָאװ סִיוֲעג . ןַעמַאמ רעד טימ ןַעדַײז
 ַא ןּוא ,ךַײלג טעמכ ןֶעוֲעג םָאר טלָאװ ֹוזַא .רימ רַאפ ךודש
 ייצֲעג םיפ ןּוא דנֲעה רימ ןַעּכָאה ,םָעד ןַעגַעװ גידנַעוהט טכַארט
 רֶע ןָאק ,רָעטַײװ ךיִא טכַארט ,יֹוזַא יװ רָעֹּבֶא . דיירפ רַאפ טרָעמ
 םּוׁש ןַײק ןַעמ טָאה לעטדַעטש ןיִא ונוא ַײּב זַא ,רַימ וצ ןעמוק !

 טָאה לָעטרִע טש רעזנּוא ןּופ רֶענַײק , טענדוטס ןַײק ןּופ טִינ ףִירנַעּב
 דימ טּבַײלּב סֶע .טנעדוטס ןַײק ןהָעוֲעג טינ ןֶעגיֹוא יד ןיִא לָאמנַײק
 נָאה ךיִא .ענַארפ דער ןַענֶעװ ןוהט ּוצ טכַארט ַא ךָאנ רֶעּירעד
 ןּוא ,טנעדוטס ַא ןַעניפֲעג ןָאק ךיִא ואװ ,ןַערעלקעּב ןעּביֹוהעגנָא
 :עג םהיֵא ךיִא ןָאק ץלעס ןיִא זַא ,ןעמּוקֲעגסיוא רַימ ַײּב זיִא םָע
 ,הרוחס יד ָאר אממסמ ויִא טדָאטש רעסיורג ַאזַא ןיִא לַײװ , ןֶענימ
 :רַאפ ןַענַעז טרָאד רָאנ ,ָאמשִינ ץלעמ ןיִא ןיִא טעטיזרַעװינּוא ןיק
 רעדגיק ערַעַײז ןעקיש ּוצ לכש ןַעּבָאה ץכלַעװ ,םיריבג גּונֲעג ןַאה
 ןוא ,זַעַיק ןיִא ,גהּוּברֲעטַעּפ ןיִא ,עװקסָאמ ןיִא -- טַײװ ךִיז ןֶענרֶעל
 רהָאפ ְךיִא ןּוא ,םִיײהַא ךַיז ַײז ןעמוק ,ךיז טהעטשרעפ ,רֶעמּוז ףיֹוא
 דשפא ןַענֶעגעגעּב ,ןהָעַז לָאמַא אמתסמ ַײז ךיִא לָעו ,ןַיהַא טפָא ךָאד
 .סַאנ ןיִא

 ןעמוקעג ןיב ךיִא ןַא ,טַײּברַא ןַײמ ןַעוֲעג זיִא טסיזמּוא רָאנ
 :ּוטמ ן'תמַא ןַײק ךיִא ּבָאה ,טכּוזענ ּבָאה ךיִא לעִיפַײװ .ץלעמ ןַײק
 ,טגעגָענַעּב ּבָאה ךיִא סָאװ ,לַיּפעגק ןֶערֶעי ןֶעגֶעװ .ןהָעזֲעג טינ טנעה
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 .גרעבנעגײפ לחר

 ךיִא ּבָאה ןֶערַאנ רָאנ ,טנַעדוטס ַא זיִא סָאד ןַא ,טנַײמַעג ךיִא ּבָאה-
 ,זיִא םָאר רעה ,טנערפֶעג גידנעטש ּבבָאה ךיִא .טזָאלעג םִינ ךיז
 ןייֵא רָאנ .סעקינוָאנישט ןַענעז סָאד זַא ,טגָאזַעג רָימ ןעמ טָאה
 :רעטסעװש ַא םענַײמ טַימ סַאג ןיִא ןעגנַאנעג ןִיּב ךיִא תַעֹּב ,לָאמ
 ןַעּנָאה ,הבישי רָעד ןיִא ץלעס ןיִא טנרַעלַעג טָאה רֶעכלֲעװ ,דנִיק
 ןַעגנַאגעג זיִא סָאװ ,ןַאמ-ןעגנוי ןערנָאלּב ןעכיֹוה ַא טנֶעגַענַעּב רימ
 םהיִא ףיֹוא ןְעִיװַעגנָא רימ טָאה דניק?רעטסַעװש ןַײמ .ץלָאטש רהעז
 טרִידוטש רַעכלַעװ ,טנעדוטס ַא ,ןהּיז ַא ס'ריכג ןָענָיה ַא זיִא סָאד זַא
 סָאד רָימ טָאה רֶע זַא ,טלַעטײרטרַעפ שזַא ךִיז ּכָאה ךיִא .טַײװ ץֵענרֶע
 ןּודטעג נָערפ ַא ּכָאה ןּוא טכַארטַעּב טּונ םֶהיֵא ּכָאה ןּוא ,טדֶערֲעגסיֹוא
 טימ טִינ רֶע טהעג סָאװרַאפ :טרעדנּואװרעפ דניק;רעטפעװש ןַײמ
 ,טרָעפטנֶעַעג רימ רֶע טָאה ? ןעטנעדוטס עלַא יװ ,ּפַענק ַענעדלִיג
 עשישנעדוטס ענַײז ןַענָארט טִינ טנעדוטס רעד לָיװ םִייה-רָעד ןיִא זַא
 ךַיז ּכָאה ךיִא .רֶעמֶעַּב םהיִא טלעפעג םּישסָאק רַעטסָארּפ ַא .רַעדַיײלק
 עניֹוזַא ןּופ ןֶעגָאזּבָא ךִיז לָאז שנֲעמ ַא זַא ,טלעטשענרָאפ טִינרָאג סָאד
 רעד ! ןעליװ ַײז סָאװ ,םִינ עקַאט ןעסַיײװ םיריכג ןד .רעדַײלק ענעש
 ךיִא ּבָאד ךָאד רָאנ ,ןַערָאװעג ןֶעלֶעפֶעג וליפא רָימ זיִא ןַאמ-רעגנוי
 ?רָעגנּוי רֶענֶעגייא רעד ןֶעװ .סרענעש ןהָעז ּוצ םָעֹּפִע טעטרַאװרֶע
 ,ךיִא טכַארט ,ןַעוֲעג רֶע טלָאװ ,רִידנּומ ַא ןיִא ןֶעוֲעג שלָאװ ןַאמ!

 ןַײק טינ ךָאנ טסַייה סָאד ,ןַײנ .טציִא יװ רֶענעש לָאמ דנֲעזיֹומ
 ןהָעז ךיִא לִיװ ּפענק ענֲעדלִיג טִימ רַידנּומ ַא ןיִא ,טנעדוטס רָעיתמא
 ןַײמ .עגַארפ יד זיִא סָאד ?סחיִא ןַעמ טהעז ואװ רַעּבֶא .טנעדוטס ַא
 רימ טָעװ אמתסמ .ןַערָאלרעּפ טינ ןעגעװטסעדנופ ךיִא ּבָאה גנּונפָאה
 רעװ .דַיײהרעטכירעגמּוא רָאנ רטפא .ְךיֹוא םניֹוזַא ןֶעקישוצ טָאג
 2 טסַײװ

 ,רַעכִיּב עבָארג טּפיױהרעּביִא ,טנעילעג ךס ַא ךיִא ּבָאה לַײװרַעד
 ן'רמש ןופ קרָעװ לעיפ טנֶעַיילעגרֶעּביא ּבָאה ְךיִא .ענעיל טימ לומ
 יד טִינ ּוליפא קנַעדַעג ךיִא עכלַעװ ןּופ ,רעּבַײרש ערָעדנַא ןּופ ךיֹוא ןּוא
 .טריסֲערעטניִא גַינַעװ ךימ ערֶעדנַא ןֶעּנָאה ןץרמש ץיוח ַא לַײװ ,ןַעמענ
 .רימ ףיֹוא טקרִיװעג קרַאטש ץכילטִע ךָאנ רָאנ ןַעּבָאה קרעװ ס'רמש ץוח
 :רָעפ יד, ,"גַעװ ןיִא ןַיײטש ַא, ,"המותי עדנילּב יד, ןַענָעז סָאד
 'קִישטנַאמרעגנוי ןַעצרַאװש םָעד , ם'נהָאזנַעניד ְךיֹוא .ייטלעװ עטרהָעק
 טלהעצרעדרעּביִא לָאמ ץכִילשֶע םהיִא ּבָאה ךיִא לַײװ ,טוג ךיִא קנעדעג
 :גָערֲעה ,ןערהערט טַימ ןעסָאנעג ןַעּבָאה ַײז .ךעלדַײמ ערעזנוא רַאֿפ
 ןיפיֹוא ןְעוֲעג ןיּב ךיִא ןּוא ,"קישטנַאמרעגנװ ןעצרַאװש םָעד , גיד
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 . ןערהָאײרעדניק יד

 -ענ ַײז טָאה גנּולהעצרֶע ןַײמ סָאװ ,דיירפ רַאפ לעמִיה ןעטַעּבעִיז
 .ןערהערט עסַײה ַעניֹוזַא ּוצ טכַארּב

 -ןַײמ טשִימוצ רַימ טָאה רֶעְַיּב עבָארג ָעלַא יד ןענעיל טָאד
 ליִא ךַיז טלָאװעג רָאנ ּכָאה ךיִא .ענושמ יװ ןערָאװעג ןיּב ךיִא .ּפָאק
 ,טגלױושס ַא ןיִא רָאנ !ןעמַעװ ןיִא א זא .ןעבעולרעמ ןעצִימַע
 ערֶעדנַא ןַייק ןופ .גַעװ טיַײּב ןְעווֲעג ךיֹוא טלָאװ רָאטקָאד ַא רֶעדָא
 .עגידַײל טַאהֲעג ּבָאה ךיִא ןעוו .ןעטכַארמ טלָאװַעג טינרָאג ךיִא ּבָאה
 ןוא לָענַיּפש םָענֲעכָארּבוצ רֶעזנּוא ַײּב ןַענַאטש יִעג ךיִא ןיב ,טַײצ
 ןיוש ןָאק ךיִא יצ ,ןוש ןַיּב ףיִא ךיֹוה יװ ,טכַארטַעג ךִיז ּבָאה
 :ָאה ךיִא .ןעגָאז ונּוא ַײב טנעלפ ןעמ יװ יֹזַא ,עּבעִיל א ןעלעיּפש
 -ָענֹּבֶא רָימ בָאה ךיִא .עילַאט רעד ַײּב ןעדִיצנייֵא ןַעּביֹוהֲעגנָא רַימ
  ּוא טסַאּפֲעג ,ךיז טכַאד ,רימ טָאה עכלעװ ,עקוירג ַא ןנרָאש

 .םינּפ םּוצ טסַאּפ סָע טָאװ ,גנידצלַא ןזהטּוצנָא ךִיז ןֶעּביֹוהעגנָא ּבָא
 .טנעלפ רֶענַײק זַא .ןערילָאק עגיטכַיל ןְעלעמַעג רַימ ןטנעלפ טּפיוהרעד
 ןּוא לָעגיּפש םָעד ַײּב גנַאל:ץהעש ןהָעטשּבָא ךיִא געל ,ןַײז טִינ
 .ַא ןופ ןידלעה עעסיועג ַא יו / יַֹ ,עלעכיײמש םִיז ַא ןַעכַאמ ןעבּורּפ
 .ןעטּבעִילעג רה ִא טימ טסירגעג ךִיז טָאה יז ןֶעוו ,טכַאמעג טָאה ןַאמָאר

 .משִימוצ רהָעמ ץלַא ךיִא ןיּב ,טנעַיילעג רהָעמ ּבָאה ךיִא סָאװ
 ּבָאה ךיִא .טלַאה ךיִא ּואֹװ ,ןעסֶעגרַעפ רָאג גָאה ךיִא - ןֶערָאװעג
 זַא ,טרַיזַאטנַאפ ץילַא ּבָאה ךיִא .עיזַאטנַאפ רעד טִימ טּכֶעלַעג רָאנ
 .רימ ןיִא ךַיז טָעװ ןוא טנעדוטס רעכַײר ַא ןעמּוק טֶעװ ג גנולצולמ
 ןיִא טַײװ ןערהָאפקעזַא רימ ןַעלֲעװ דלַאּכ עקַאמ ןוא ןעּבעילרֶעפ
 ןַאמ ןַײמ ןוא ןַעּבָאה הנותח רימ ןַעלֲעװ טרָאד .טדָאשש עסיורג ַא
 .ןעלגיּפש ענעש טימ ןעצַאלַאּפ ערעַײט ןיִא ןעדהָיפנַײױַא ךַימ טָעװ
 .ןַעריצַאּפש ןַערהָאּפ ךיִא לָעװ רֶעדֲעַר ועני ףיֹוא .לָעּבעמ ןּוא
 .ןעפָאלש ךיִא לָעװ ךָאנרָעד .רָעמ אט ןיִא ןהעג ךיִא לָעװ טכַאנ עֹלַא
 ,טַאטש ןַעצנַאג ַא ןעטלַאה ךיִא .לָעװ ןעטסנעִיד .רֶעגַײז ַא 19 זַיּב
 .ךיִא לָעװ שרָעדנַא .ןַײז רִימ ַײּב ןעזּומ רַאצַײװש ַא טִימ ַײקָאל ַא
 לעװ ,ןעטסילַעג רַימ ךַיז טָעװ סֶע זַא ןּוא .ןהעגַעּב ןענָאק טינ ךיז
 'טרָאד .םישדה עכִילטֶע ףיֹוא ֶעילַאטיִא ןַיײק ןערהָאפקעװַא רָאג ְךיִא
 יד טנֶעַילַעג ּבָאה ךיִא זַא !ןדע;ןג רעתמא רעד עקַאט ךָאד זיִא
 ןיִא ןּוא ץיה ןיִא ןעפרָאװעג ךימ טָאה ,דנַאל םֶענֶעי ןּופ גנובַײרשַעּב
 ןהָעוֲעג ךיִא ּבָאה ןעכַײט ןּוא רעדלַעװ ,רָעדלעפ ענעש ַעלַא .טלעק
 .זיוה-רַעמּוז ַא ןעפיוק טנעכַערעג ךיִא ּבָאה ןַעמַאמ רעד .גָירֲעּנַעל ַיװ
 .:צוּב ןַײמ ,דלַאװ ןָעוָאנסָאמ ַא ןיִא ץֵענרע ,עיִנרֲעּבּוג רֶענילָאװ ןיִא
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 ןּוא ,ןָענרֶעל טדָאטש ץעסיורג ַא ןיִא ןַעקִישקַעװַא ךיִא לָעװ ל'רעד
 ןַאמ ןַײמ ַײּב .ןירָאטקָאר עכַײר יד ןַײז ףֹוס םּוצ לָעװ ןַײלַא ךיִא
 ןעטרַאװ ןּוא ןעטנעִיצַאּפ ךס ַא ןעצַיז ןֶעלַעװ רֶעמַיצ-עמדַאנפיֹוא ןיִא
 ןהעגכרוד לָאמ עלַא לָעװ ךיִא ןּוא ,ןעמהָענמיֹוא ַײז טָעװ רֶע זיב
 ןֶעמעּב לַעװ ְךיִא .ןַיּב ךיִא ךילקילג יװ ,ןהָעז ןַעלָאז ַעלַא ,ץלָאטש טימ:
 לָעו ןַיײלַא ךיִא .טסיזמוא ןעלַײה רֶע לָאז טַײלעמירָא זַא ,ןַאמ ןַײמ
 ענעש ןעכַאמ ךיִא לֶעו ןעלַא ענעש יד ןיִא טָא .םורפ קרַאטש ןַײז
 לָעװ קעמל רעסיֹורג ם'נַאמ ןַײמ ןיִא .םיבֹוט-םימי ןּוא םיתּבש
 טכַאנוצ-גָאטַײרּפ .ןעדנּוּבנייַא ענעש טִימ תוחמג ןָעלֲעטשנַײרַא ךיִא
 ,ןהָעז לַעװ ךיִא ; רעטכַײל ענרעּבלִיז עסיורג ןיִא טכיל ןעשנעּב ךיִא לֶעוו
 ןעסיורג ַא ןיִא שודיק ןעכַאמ לָאז רֶע ,תּבש ןעטלַאה לָאז ןַאמ ןַײמ זַא
 ,רָע ּומ תּכש םּוא ןַעקנַארק ַא ּוצ ןַערהָאפ ,אלימ .רֶעכַעּב םענרעּבלִיז
 לָעװ רעדנַיק ענַײמ ?דוי רעמורפ ןַײק ןַײז טינ ןעד רַע ןָאק יֹוזַא רֶעּבָא
 ? ןּוהט ךָאנ ְךיִא ןָאק סָאװ ,רַעשַײװ .טַײקמורפ ןיִא ןֶעהִיצרֶע ךיֹוא ךיא

 ןלַײמ הקדצ ןעד |

 ּכ ןיִא לָעטלעװ ןַײמ טָעוװֲעגַאלּפעגּבָא רַימ ךיִא ּבָאה יֹוזַא טָא
 נָא רעדנִיק ס'רָאטקָאד ַא םורָאװ ,תֹורֹוד רֹוד ףיֹוא טַײקכַײר ןיִא ןּוא
 זיִא טנעדוטס ןַײק רֶעּבָא ,טּוג גנַיד ןצלַא  עמירָא ןּוא עטסָארּפ ןַײז ןַעד
 לָאמ ַעלַא ןּוא עיזַאטנַאפ רעד ַײּכ ךיא ּבַײלּב יֹוזַא ןּוא .ָאמשִינ ץלַא
 :טנעגְילעטניא ןעמּורפ ןעגיטפניק םיניא ןעכַאז עַײנ םיֹוא ְךיִא טכַארש
 .ןעטכַארט ּוצ טַאהֲעג ארֹומ ךיִא גָאה קּורַאּפ ַא ןענעוװ רָאנ .ןֶעּבעַל םעג
 .פֹוא טלָעװ רֶענֲעי ףיֹוא ךִימ ןעמ טָעװ ,קּורַאּפ ןַײק ןּוהטנָא טינ
 .גנַאל:ןערהָאי ןעגנעה ןעזומ ךיִא לַעװ יֹוזַא ןּוא רָאה יד רַאפ ןעגנעה
 ךיֹוא ,ןּוהטנָא ָאי רֶעֹּבֶא זַיא .ןעכַאז עטוג יד ןּופ טינרָאג יא טָאד
 .קורַאּפ ַא ןִיא יֹורפ ַא ם'רָאטקָאד ַא ןעש טִינ טַאלג סיּפָע -- ,טוג טיג
 :ילעטניא : ,עטנַאקֲעּב יד ןעשִיװצ ןעּנָאה ךייא לָעװ םינפ ןעש ַא
 ,טינ עקַאט םַײװ ךִיא ! קּורַאּפ ַא טִימ ןירָאטקָאד ענעש ַא - ,עטנֶעג
 ררֲעה ןַײמ טִימ ןעטלַאה הצע'נַא דִיז לֶעװ ךַיא ,ןּודט לָעװ ךַיא סָאװ
 טָעוו עמָאט .טכער ןַײז טעװ ,ןעסַייה טעו צ יוזַא יז .רָאטקָאד
 :עלפיֹורַא ךִיא לָעֹװ ,קורַאּפ ןַײק טינ ףרַאד ןַעמ זַא ,ןעגָאז רֶע
 ךָאנ ןַײז טַעװ ?ןַעּבָאה רֶע טֶעװ גינעװ .םהיִא ףיֹוא הדינע יד ןעג
 ךִיא טכַארט ,עקַאט ןַאלּפ רָעטּוג ַא רהָעז .עלַא יד ןעשִוװצ .ענויא
 טינ ךימ טָאה טָאג רָאנ ,ָאטשִינ ץלַא רֶעֹּבֶא ןיא טנעדוטס ןַייק .רָימ;
 שטָאה .גָאט ןַעלעה םענעש ַא א ןעמוקעג זיא יירֲע , .טזָאלרעמ
 .ענ ךיא ּבָאה רַאפרעד רָאנ ,ןהָעזֲעג טינ םהִיא ןַעּכָאה ןעניֹוא ענַײמ:
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 ךיא זַא ,טכַאדָעגסױוא ךַיז טָאה רָיּמ .םהָיֹא ןּופ קרַאטש טכַארט
 םעד ןּופ .ּבעִיל סִיוֲעג ךימ טָאה רֶע ןּוא ,ּבעִיל ןיֹוׁש םהָיא ּבָאה
 רעד זיא עשז-רעװ .םִיװעג זיא סָאד ,ןעדער טִינ רָאנ ןעמ ףרַאד
 ,,רצ סינַעטַאט םָעד ןּופ בֹורק רֶעטנַעהָאנ ַא רַענַײמ עקַאמ ?טנעדוטס
 .ץלעפ ןיא טניואוועג טָאה רָעכלֶעװ

 םַעצִינַעמָעלּפ ןּוא סעקִינַעמַעלּפ ךס ַא טַאהֲעג טָאה ץדַײז ןַײמ
 טנעלפ עדִיז רעד .ךַײר רהָעז עלַא ןֶעוועג ןְענַעז עכלעװ ,ץלָעס ןַיא
 ןַא .טסַאנ רֶערֲעַײט ַא ןֶעווֲעג ַײז ַײּב זיא ןוא ןערהָאמ יײז ּוצ טמָא
 .ןעגָאלק ןַײא ןַיא ןעטלַאהעג רע טָאה ,ןַעטרָאד ןּופ ןַעמּוק טנעלפ רֶע
 ךייא ,טַײקשירװ ןיִא רָעדניק יד שינ ןַעהִיצרַע ַײז סָאװ ,ַײז ףיֹוא ךִיז
 ,ס'עטַאט ערעַײז יװ ,םּורפ יֹוזַא טינ ךיֹוא ןיוש ןַענַעז ןיילַא ַײז סָאװ
 ןַענּופְעג ךיז טָאה ענַײמ םיבורק ץגיזָאד יד ןעשיװצ טָא .םיקידצ יד
 ,רָאטקָאד ףיֹוא טרידוטש עװקסָאמ ןִיא טָאה רֶעכלַעװ ,טנעדוטס ַא
 ןַײמ .רָעמּוו ףיֹוא ןרֶעטלֶע ענַײז ּוצ ןעמּוק טגעלפ רעכלַעװ ןּוא
 =עג "הָעְז םהָיא זִיא רֶע ןּוא ,ןהָעזֲעג ךַיז םהיא טִימ טָאה עדַײז
 -רעד טָאה ַעדַײז רעד יװ ,טרֶעהָעג ּבָאה ךִיא .ןַערָאװַעג ןֶעלֲעפ
 טעדליּכעג ןוא גולק יֹוזַא יו ,טנעדּוטס םעד ןּופ ץִעּבָאַּב רעד טלהעצ
 מָאה ךָאד ,טגָאזעג רֶע טָאה ,םּורפ שִינ ןיא רֶע שטָאה .זַיא רָע
 רֶע ,לָאושיײץרָא בעיל וליפא טָאה רֶע .ןָעדּוי בעיל קרַאטש רֶע
 ַא ,ךיִא טכַארט ,עץטכִישַעג ַענֲעש ַא .ןערהָאפ ןיהַא רָאנ טקנַעד
 .טקנוּפ טָאה סָאד זַא ,רָימ טכַארט ךִיא .לארשי-ץרא ןּוא טנערוטס
 זיִא ,הגאד ַא אלימ רָאנ .קּורַאּפ ַא ןיִא ןירָאטקָאד ַא יװ ,םינּפ ַאזַא
 סָאװרַאפ ןּוא .שנַעדוטס ַא טרָאפ רֶעּבָא ,רענענושמ לָעקִיטש ַא רֶע
 ןַײמ :רָענַײא ךָאד זיא םּוחי רעד ? ןתח ַא רַאפ רָימ טכעלש רֶע זַיא
 סָאװ ,רָעטַײװ .םָענַײז ןּופ ןדמל רֶערֶעסַערג ַא ןַעווֲעג ךָאנ זיא עטַאט
 בָאה טנֲעַילַעג ?טְעדליּבעג טסַײה סָאװ ?טָעדלִיּבַעג טִינ ןִיֹּב ךיא
 :רעּבִיא קרֶעװ לא סירמש ףךיֹוא :סָאװ יּבַא טינ ןּוא ךס ַא רהֲעז ךִיא
 לַעסיּב ַא דַיז ךיא לעװ ,טינ שיסור ןַײק ןָאק ךיא סָאװ רָאנ .טנעַיילעג
 ? ןַענרֶעל ארמג סָאד זיא סָאװ ! ןַענָאק שייֹונ ךַאז עסיורג ַא .ןֶענרֶעלּוצ
 יב רַעטַײװ .ןַענָאק ךִיא לָעװ ,ןֶענרֶעלּוצ לָעסִיּבַא ךַיז לָעװ ךִיא
 .ןִיּב ךיא .קַילגמּואנַא ןדָא ךיֹוא זִיא ,ןַיילקיּוצ לָעטִיּבַא ךָאנ ךִיא
 .20 ןופ יװ םיֹוא ךִיא הָעְז ןהָעוסיוא ןּוא רהָאי 14 טלַא ןיֹוש
 ןיּב ,ףַײלש ץטימ דַיײלק ץצרַאװש סָאד ןָא ךָאנ ּוהט ךִיא זַא טנַײה
 ,טָעטִיזרַעוװינּוא יד ןֶעגידנֶע טָעװ רֶע זִיּב ןּוא ,עסיורג ַא רָאג ןיֹוש ךִיא
 רעד ןיא יװ .טּוג טקנוּפ .רהָאי 18 ןַײז טלַא עקַאט ןיֹוׁש ךִיא לֶעו
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 .גרעננענייפ להד

 ןעגֶעו רַעטַײװ .ןַעּבָאה הנותח ןַעמ ףרַאד רהָאי 18 ּוצ ,טהעטש הרוּת
 ,טַײהנַעש ןַיק טשִינ ןיּב ךִיא .טִינ ְךיֹוא ךיז ךיא גרָאז -- טַײקנעש
 .ןעלעפעג סִיוֲעג םהיִא לָעװ ְךיִא .טִינ ךיֹוא ַעסּואמ ןַײק רָעֹבֶא

 םָאװ ןּוא ,ןעטכַארט ּוצ ןֶעמֶעװ ןּופ ןֶעמּוקַעּב ךיא ּבָאה יֹזַא םָא
 רָימ רֶע זיא ,טנעדוטס םָעד ברק ןַײמ ןופ טכַארטַעג ּבָאה ךַיא רהָעמ
 םהָיא ּבָאה ךִיא .ןַעצרַאה ןיא ןֶעקַאּכעגנייַא רחֲעמ ץלַא ןערָאװעג
 םֶענעי יװ ,טלעטשעגרָאפ םהיִא רִימ ּבָאה ךיִא . ןֶעמּוקֲעּב בעיל תמָא
 ,סַאג ןיא ץלעס ןַיא ןהָעוֲעג בָאה ךיא ןעכלעװ ,ןַאמ-ןעגנוי ןעדנָאלּב
 ןערָאװַעג זַיא רֶע .רַידנומ ַא ןִיא ןּודמַעגנָא ,ךיז שהעטשרעפ רָאנ
 טכענ ַענַעצנַאג :ןעפָאלש טנָאקֲעג טִינ ּבָאה ךִיא ;לַאָעדִיא ןַײמ
 ,ןְערֶעװ ןַעפָאלשטנַא געלפ ךִיא זַא .םהָיא ןּופ ןעטכַארט ךִיא גַעלּפ
 .ןהָעו ךיא גַעלפ תֹומֹולח עסַיז ,ץרֶעַײט ןוטולה רימ ךִיז רֶע טנעלפ
 ?עג רָאלק טּפיֹוהרֲעד .גָאט ַײּב ןֶעּבֶעל ךַיא געלּפ תומולה יד טַימ
 ,טכַארעגסיֹוא רימ ךיז טָאה סֶע יֹװַא יװ ,םולח ןַײא ךִיא קנעד
 ןיֹוׁש ּבָאה ךִיא ןַעכלַעװ ,טנַעדּוטס ןַײמ טִימ טמערַאעג הָעג ךיא זַא
 ךיא .(דלָעה ַא ס'רמש ןופ ןעמָאנ 8) "ףעזָאי רֶערעַײט ןַײמ, ןעפורעג
 עלא ןּוא לעטדעטש ץנַאג- סָאד רֶעֹּביִא טרַיצַאּפש םהיֵא טימ בָאה
 :עג ןיּב ךיא .ןתח ַאזַא ּכָאה ךִיא סָאװ ,ןֶעוועג אנקמ רִימ ןֶעּבָאה
 ּבָאד ןּוא ןַעלָאפעגּבָארַא טעּב ןּופ ןיּב ךִיא זַא ,ץלָאטש יֹוזַא ןעגנַאג
 .ןַעגָאלשוצ טּוג ךַיז

 ןעטכעלש ַא ןֶעמּוקֶעּב ךִיא ּבָאה םולח ןֶעּבעִיל ןעסִיװַעג םָעד ךָאנ
 רעטַײװ סָאװ טרֶעװ יז זַא ,ןַעּבעירשעג טָאה יז .ץַעמַאמ רעד ןּופ ףעִירּכ
 ַא ּבָאה ךיא .טדיֹוט ןופ רָאנ יז טדער ףעִירּב ןיא ןּוא ,רָעכַאװש
 ייּברעפ ןְעװעג רַימ זיא ץרַאה ןַײמ .טנַיװעג רהָעז גָאט ןַעצנַאג
 טכַאד ,טלָאװ ךַיא .דנֲעלֲע רהֲֵעְז טלהִיפֲעג ךִיז ּבָאה ךיא .טרֶעט
 טכַארט ,ןעמָעװ רָאנ ,תורצ ענַײמ ןעלהעצרעד ןִעצִימֶע טלָאװַעג ,רַימ
 רַימ ַײּב ןַאהרַאפ ןֶענַעז סֶע ןֶעװ זַא ?ןעלהעצרעד ְךיִא לָעװ ,ךיִא
 ןיוש ןַעמַאמ רַעד ןופ ליװ ךיִא זַא ,ןַעגָאז סָאװ ,דנַײרפ עטוג ַעניֹוזַא
 ?ןעּבָאה ַײז רַאפ ךיִא לַעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ טנַײה ערע רּוטּפ
 .ןָעצרַאה ןיִא ךַיז ַײּב ןעטילשרַעפ תודצ ענַײמ ךיִא לָעװ רָע
 :עּב ןַײק .רעגנירג ןְערֶעװ רָימ טַעװ ,ןַענִייוװסיֹוא ךיז .לעוו ְךיִא
 ןַײמ ןֶעװ ,טכַאנ רָעֹד ףיֹוא .ָאמשִינ רָאג זיִא ןערהערט ןּופ סרעס
 ׁשיִאערבעה ַא סָעפע טנעַילעג טָאה ןּוא ןעסֶעזעג ןיִא לרָעדּורּב
 :ָאר ןעשינָאגרַאשז ןַעסיורג ַא רֶעֹּביִא ןֶעסעזעג ךיִא ןיּב ,לַעכִיּב
 לֶעסיּבַא ןַענַעַײל ן'טימ טלָאװעג ּבָאה ךיא .ןַעליײט רעִיּפ ןּופ ןַאמ
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 טנָאקַעג טִינ ּבָאה ךיִא רָאנ ,ןָעצרַאה ןּופ תֹורצ יד ןַעּבַײרשרַעּפ
 ,טיומ ןטימ טקֲעמשַעג טָאה סָאװ ,ףעירּכ ס'ץמַאמ רַעד . ןַענֶעַיײל
 ןַעּבָאה לרעדּוהב ןַײמ טַימ ךיִא .ןַעהּור טזָאלֲעג טִינ ךימ טָאה
 :ַײװ ץדַיּב ךיז ןַעּבָאה רָימ ןוא טְנעַיילעגרַעּביִא לָאמַא ךָאנ םהיִא
 .טְרֶערעג טִינ רימ ןַעּבָאה טרָאװ ןייֵא ןַיײק - טניײװעגסיוא טּוג רֶעט
 :הַעֹװ רעזנּוא שּונ שלהִיפעג עדִייּב ןַעּבָאה רַימ זַא ,סיֹוא טזַײװ'ס
 .קָעװַא טָאה רֶע .רֶעטרֶעװ ןהָא ןענַאטשרעפ ךיז ןעּצָאה רַימ . גָאט
 ְךיִא .ןעפָאלש טְגעלַעג דלַאּב ךיז טָאה ןּוא ןַענעַײל ןַעפרָאװעג
 :רעמש עניֹזַא טלהִיפֲעג ּבָאה ךיִא .ןַײלַא ןעצַיז ןַעּבילּנַעג ןִיַב
 יד רֲעּביִא ןעגנַאנָעג רָימ זיִא טסָארפ ַא זַא ,טַײקדנעלע ַאזַא ,ןַעצ

 שּוג ַא ןַעגָאז רימ טָעװ רֶעװ ?ןעטסַירט ךִימ טָעװ רָעװ - רֶענַײּב .
 ְךיִא ּכָאה ָאד ?ץרַאה סָאד םיֹוא ןעמ טסִיג ןְעמָעװ אפ ? טרָאװ
 סָאװ ,ןַאמָאר םַענעגייַא ןַײמ ןּופ דלֲעה םָעד ןיִא טנהָאמרָעד ךיז
 טַײקמרַאװ ַא ,טַײקגיטכיל ַא םִעֹּפִע .ןְעמַאשַעּב ּבָאה ןַײלַא ךיִא
 ,ןֶעוֲעג רָימ טלָאװ םּוג יװ ,ָא .ןֶעצדַאה ןיִא טלהִיפרָעד ְךיִא ּבָאה
 זיִא טסַײרטַעג ךימ רָע םלָאװ יֹוזַא יװ !יֹוזַא יקַאש זיִא סַע ןַעװ
 !ןעצרעמש ענַײמ ןַענַאטשרעפ תמא ךָאד טלָאװ רֶע :ףעירּב ענַײז

 :קָעװַא טַײװ ןיוש ךיִא ןִיַּב םהיִא ןֶענֶעװ תונשחמ ענַײמ ןיִא
 יקַאמ םהָענ ךיִא ןּוא .ףעַירּב ךרּוד רָאנ ,ןַײלַא טִינ ,ןַעניולפעג
 ןַײמ רִיֹּפַאֹּפ ן'פיֹוא םיֹוא םִיג ןּוא רִיּפַאּפ עלעניֹוּב ןעש ַא דלַאּב
 םכעלש יֹוזַא יװ ,ן'פעזוי ןרעַײט ןַײמ להעצרעד ךיִא .ץ'רַאה רֶעשיּכ
 םהיִא ּבָאה ךיִא יֹזַא יװ ,ךיִא ּבַײרש ַײּברַעד ןּוא ,רָימ זיִא םָע
 :רָעד ןַײלַא ךִיז גָאה ןּוא ףעִירּכ םָעד טְנִידנֶעַעג ּבָאה ךיִא .ּבעיל
 .ענ דימ ןענַעז 'ףעזּוי רֶעּכעִיל, רָעטרֶעװ יד . היא רַאפ ןַעקָארש
 שונ ןַעװֲעג טרָאפ זיִא ףעִירּב רעד רָאנ ,ןֶעניֹוא יד ןיִא ןַענַאטש
 :טנַע'נַא ןענָאה ,ךיִא רעלק ,ןעלעװ טלָאװ ְךיִא .ןַעּבירשעגפיוא
 דלַאּב ךיִא םהָענ ,טכַארטַעג גנַאל טשינ ןּוא .םֶהיֵא ףיֹוא רֶעפ
 .ףעירּב ןַײמ ףיֹוא רַעפטנַע'נַא דלַאּב ּבַײרש ןּוא רַיּפַאּפ ןַעגיוּב ַא ךָאנ
 ךיִא .עּבעיל טימ ןּוא טסיירט טימ לּופ ףעִירּב ַא ןֶעוֲעג זיִא סָאד
 .ןעמוקעגסיוא טוג יֹוזַא זיִא רֶע סָאװ ,טרָעדנּואװַעג ןַײלַא ךַיז ּבָאה
 םָעד טנַעַײל יז ןֶעװ ,הכלמ טגָאזעג טלָאװ סָאװ ,רימ טכַארט ךיִא
 ךיִא ?ןַעזַײװ טשִינ םֶהיֵא רהיִא יקַאט ךיִא לָאז סָאװרַאפ ?ףעֶירּכ
 ?ףָעד טינ טָעװ יז יצ ,ןהָעז לָעװ ךיִא . ןֶערַאנּכָא יז ןַעבּורּפ לָעו
 ענֶעי ןערָאװעג ןעפָאלששנַא ךיִא ןַיּב קנַאדעג םָעֹד טימ .ןַענֶעק
 . טכַאנ
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 .גרעכנענגיימ להחד

 ?יטכֲענ רימ וצ ןהכלמ ןַעטַעּברעפ ךיִא ּבָאה ןַעגרָאמ ףיֹוא
 םיֹוק טָאה הּכלמ .ןַעלהֲעצרַעד סֶעַּפֶע רהיִא ףרַאד ְךיִא לַײװ ,ןֶעַג
 ךיִא לַײװ ,ןעפָאלש ןַעגַעל ךַיז ןעלָאז ַעלַא ,טונַימ יד טּבַעלרֶעד
 ;עז ףיס םּוצ .דוס רעסיורג ַא זיִא סָאד ןזַא ,טנָאזעג רהיֵא בָאה
 גילַײה סָאװ ץלַא טימ יז דָעושֲעּב ךיִא . ןַײלַא ןַעּבִילּבֶעג רַימ ןענ
 טרעװש יז .ןעלהעצרעד טִינ םענַיק רַאפ סָאד לָאז יז וַא ,זיִא
 רעפטנע ס'פעוװ ןַײמ דֹהיִא זַײװ ְךיִא ןוא ,ןַײלַא טָאג ַײּב רִימ
 טימ ןהעטש טּבַײלּב ןּוא ףעירּב םָעד רֶעֹּביִא טנעייל יז .רַימ ּוצ
 סָאד זַא ,הָעז ךיִא .ןַעניֹוא עטצָאלגַעגסיֹוא טימ ,ליֹומ םֶענֶעפָא'נַא
 רהיִא ןַענַעז ןַעניֹוא יד ןּוא ,טִינ ןָאק ןוא ןעגערפ סֶעֹּפֶע ליװ ליֹומ
 טוָאלעג טִינ גנַאל יז ּבָאה ךיִא .רעדנואװ  רַאפ טרהַעקעגרַעביִא
 ןַעועג ןיּב ךיִא ןֶעװ זַא ,טלהעצרעד רהיִא ּבָאה ןּוא ןעטכַארט
 םָעד טימ טנֶעקַעּב ךימ רֶע טָאה ,ץלעפ ןיִא ןעדַײז ןַײמ טימ
 העז זיִא רֶע .ץקִינֲעמֲעלּפ ַא שנערַײז ןַײמ זיִא סָאד לַײװ ,טנעדוטס
 רהָאי רָאּפ ַא ןיִא ; רָאטקָאד ףיֹוא עװקסָאמ ןיִא טרידּוטש רֶע ,ןַעש
 :ָאה הנותה רָימ רַאפ טלָאמַעד רֶע טַעװ ,ןִעגְידנֶע רֶע טֶעװ םורַא
 טצָאלגרַעפ רהֲעמ ךָאנ הנלמ טָאה ,רָעטרֶעװ יד גידנערעה .ןֶעּב
 נָא ךימ טָאה ןּוא ךַיז ּוצ ןְעמּוקַעג יז זיִא ףֹוס םױצ .ןְעניֹוא יד
 ?ףעִירּב םהיֵא ןופ ְךיִא ּבָאה ןָא ןֶעװ ןופ ,ןענערפ וצ ןַעּביוהַעג
 רעד ךָאנ יצ ?ןַעטנַעזערּפ טקִישעג םָעֹּמִע ןיֹוש רַימ טָאה רֶע יצ
 ,סיֹוא טוַײװ ,זיִא סָאד :ץילעפ ןיִא ןעניואװ יקַאט ךיִא לָעװ הנותח
 .רַעפ טינ קרַאטש רָימ טָאה יז .ַעטסנרע סָאד רחיִא רַאפ ןֶעווֲעג
 :ואװ ךָאנ ןּוא ןירָאטקָאד ַא ןַײז לָאז ךיא ,קילנ סָאד ןעניג
 ןעטסנעלק טַעד ןּופ ,עלַא ּואװ ,ץלעפ ןיִא יװ ,טנַעהָאנ יֹזַא ןֶענ
 ,הּכלמ ,ז .ןיּב ךיִא ךילקילג יװ ,ןהָעז ןֶעלֶעװ ,ןעטסערג ן'זִיּב
 דיֹוּב רֶעגנע רעד ןיִא ןַעגנַאל םָעד לַעקצַאח טִימ ןַעמּוקנָא טֶעװ
 רהיֵא ךיִא םּוק גנולצולּפ ןּוא ,ךֶעלקַעּפ יד טימ ,ךעלקעז יד טימ
 ,טַײז רָעד ַײּב רָאשקָאד ן'טימ ,ןָאטַעַאפ ןרעַײט ַא טימ ןַעגעקטנַע ןָא
 ןּוא ענימ עמורק ַא ךַאמ ךיִא . גינָאה ןיִא ןוא גיסֶע ןיִא טצוּפרעפ
 ,ןעסיװ טִינרָאג לָיװ ךיִא .לָעדַײּב ס'לעקצַאח ףיֹוא ןעקוק טינ לָיװ
 -- .לָעדַײּב םָענֲעגיֵא םעד ןיִא ןערהָאפעג לָאמַא ךיֹוא ןִיּב ךיִא יו
 =ָננֹּבֶא ןָעּבָאה רַימ .ןּופרֲעד טדָערֲעג רַימ ןַעּבָאה טכַאנ ַץצנַאג ַא
 ךיִא לַעֹװ ,ןַעגיטכַענ ןעמּוק רעטַײװ יז לָאז ןַעגרָאמ זַא ,טדַער
 .םֶהיִא ּוצ ןעבַײרשנָא לָעװ ְךיִא טָאװ ,רֲעפטנֶע םָעד ןעזַײװ רהיִא
 טָאה ,םִיָיהַא ןַעמּוקֲעג .ּפָאק ןַעטזָאלעגבָארַאנַא טִימ קָעװַא זיִא יז
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 . ןערהָאי:רעדניק יד

 טָאה עמַאמ יד .רֶערהיִא ןַעמַאמ רעד טלהַעצרַעד סָאד ךַײלג יז
 ןעניגרעפ טינ רימ טָאה ןּוא יז יװ טרָעדנּואועג יֹוזַא ְךיֹוא ךיז
 יוׁשַענּבָא סָאד טָאה הכלמ רָאנ ,יז יװ יֹוזַא ךיֹוא ,קילג סָאד
 :רָעװ יד טִימ טגָאזעגסיױֹרַא סָאד טָאה ַערהיִא עמַאמ יד ןּוא עג

 ַײז טפרַאװ טָאג ,ןעשנעמ עכילקִילג !לומ ןַעּבָאה טײל,
 ;רהָאי ןהָעצרעִיּפ ןּופ דניק ַא ,סָאװ !לָעמִיה ןּופ ּבָארַא נידצלַא
 יםעבלַאּב ענענושמ לעקַיטש ַא רָאנ ,טשינרָאג ַעלָאג ַא ךָאנ
 םִע רֶעװ ,שנֲעמ ַא רַימ ךיֹוא !קַילג ַאזַא רחיִא ךיז טכַאמ ,עכ
 יו ןירָאטקָאד ַא ןֶערֶעװ ָאד טָעו

 ,ןירָאטהַײנ יד ערעמ ןַעמּוקַעגנָא זיִא דַײר יד ןיִא לַײװרַעד
 ַאר ןיִא ןֶעהַײנ טנרֶעלֶעג ךיז טָאה סָאװ ,לָעדַיימ רַאד ,ךיֹוה ַא
 רעד ןּופ םיסנ ןַעלהָעצרַעד טנעלפ סָאװ ןּוא ,רהָאי ַעְכִילטַע קסנַיּב
 :טעּבעיל ךס ַא טסּואװֲעג יז טָאה טּפיֹוהרַעד .טדָאטש רעסיורג
 ןּוא םִיריֹוטקָאד טימ ,סרָעקַײטּפַא טִימ סעקטסִירָאמ ןּופ ןעטכִישַעג
 :ָאר ם'רמש ּוצ ךילנהע ןַעוועג ןֶענעז תֹושעמ ערהיִא . ןַעטַאקָאװדַא
 :דָאטש:םיורג רָעד טימ ןְעמּונֶעגרַעּביִא קרַאשש ךיז טָאה יז . ןַענַאמ
 ןעלדייַא ּוצ ןִירעהַעגנייֵא עטמָאנַא ןְעװֲעג זיִא יז .טלַעװ רֶעניט

 ןיּב ןהּכלמ ךרּוד .ןעטרָאד םלֹוע םעד טכַאמעג ךילהערפ טָאה ןּו
 :ַאלז עמהּומ ןַײמ שטָאה ,טעדנַײרפַעּצ ןֶעווֲעג ךיֹוא רהיִא שימ ךיִא
 ם'רענשורַיק םָעד לָידנַעמ זַא ,ןענַאטשעגנָא טינ קרַאמש זיִא ןֶעט
 ןעמ טוהט סָאװ ,אלימ רָאנ .ַעש'רבַח ןַײמ ןַײז לָאז לָעקיניײַאנַא
 ,רֲעּנירעד ךיז טחעששרעפ סֶע ?ךיִא יװ דנַיק רֶעטִיֹּב ַאזַא טימ
 רֶעװ לַײװ ,טַײצ דַעטּוג ַא וצ טקנופ ןֶעמּוקֲעג טציִא זיִא ערעמ זַא

 טסַײװ רֶעװ ?ערעמ יװ ךַאז .ַאזַא ןערעלקרעה םּוג יֹזַא ךָאנ }
 -רעד ?יז יװ טדעטש ַעסיֹורג יד ןּופ עּבעיל יד טוג יֹוזַא ךָא
 :עִיל ןַײמ ןֶענֶעװ טלהעצרעד ךַײלג יקַאמ רֹהיִא ןֶעמ טָאה רַאפ
 דלַאּב טָאה ןּוא גנידצלַא טרֶעהָעגסיֹוא טּוג סָאד טָאה ַערֲעמ .ַץּב
 יֹזַא ָאד זיִא סָאװ ןּוא ,ןַײז רהֵעז ןָאק סָאד זַא ,טרעלקרע שֶיגָאל
 ; ךיֹוא טלַעפעג ןַיײלַא יז ,רֶענייֵא ךָאד זיִא םּוחָי רעד ?דלַאװעג רֶעֹד
 רֶע טלָאװ סִיווֲעג .קילגמּואנַא ןהָא ךיֹוא זיִא ?דלֲעג ןהֶא ,סָאװ יַא
 ןיִא סָאװ :אמתסמ רֶע טנַעכער .ןדנ לּבּור דנֲעזיֹוט ןהָעצ ןְעמּונֲעג
 יװַא ,ַײז טימ יװ ?רֶע יװ ןעשנעמ ַאזַא ַײב לּבּור דנֲעזיֹוט ןהָעצ
 טָא ,םיצירּפ עטונ עכילטע ןעקִישּוצ םהיִא טָעװ טָאנ .ַײז ןהָא
 םּורַא ןּוא םּורַא זיִא יֹזַא .ןדנ לּכּור דנֲעזיֹופ ןהָעצ יד רֶע טָאה
 *ניײלק סָאד יװ -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,ןהָעז טָעװ רהיִא, .ךַײלג

 ר
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 .גרעגנענייפ להד

 . םַאדַאמ ץשיטַארקָאטסירַאנַא ןֶערַעװ טָעװ לָעדָיימ עגידלעטדעטש
 עני זַא + ןהָע ןיוש ּבָאה ְךיִא .סיֹוא ךיג ךַיז ןֶעמ טנרֲעל סָאד
 ."טינרָאג ךיז ךיִא רעדנּואװ רעּבִירעד ,ךס ַא ןַעכַאז

 ןעּבָא ,טלהעצרעד רַימ טָאה ַערֲעמ יו ,ן'הּכלמ טימ לָערייֵא
 .רַעטרעװ עניֹוזַא ןַײלַא רהיִא ןּופ גַידנַערָעה ,ּפַעק יד ןַעזָאלעגּבָארַא
 לעדייֵא רָאנ .ףיֹורֲעד ןַײז םיכסמ טוומֲעג ַײז ןעּבָאה גידנעלַיװ שינ
 עג גערמ ַא טָאה ןּוא ןערֶעװ ןֶעגיװשטנַא טנֶעקעג טִינ טרָאפ טָאה
 ;רהיִא ןּופ רֶענֶעש טשִינ הּכלמ ןַעד זיִא , : אישק ַא טָאג ַײּב ןּוהט
 ךיז לָאז רהיִא ןיִא ,טסַאּפענ רֶעטֶעַּב ,ךיז טכַאד ,טלָאװ ן'הּכלמ
 :רָעד םניֹזַא רהיִא ףֹוא רֶע טָאה סָאװ . רָאטקָאד ַא ןֶעּבעֶילרַעּפ
 | יל ןהָעַ

 טנָאקעג טינ טָאה יז רָאנ .רָימ רַאפ ןֶעטלַאהֲענ טָאה ַערֶעמ
 היִא טלהעצרעד ךַײלג סֶע טָאה יז .דֹוס םָעד ךִיז ַײּב ןעטלַאהנייַא
 זיִא םָע זַא ,רהיִא טימ ןְעווֲעג םיּכסמ ךיֹוא טָאה ַעכלַעװ ,רעטסַעװש
 ַא ןיִא רהָאי עכִילטע ןֶעוֲעג ךיֹוא זיִא יז לַײװ ,ךורש רעכַײלג ַא
 עכילטע ךָאנ ןַעּבָאה םּורַא געט עכילטַע ןיִא .טרָאטש רעמיורג
 :ימש טדָערעג ןֶעּבָאה ַעלַא ןּוא ,ןּופרָעד טסּואוועג יו ךֶעלדַײמ
 11 וצ הל עכילקילגַא ןַיּב ךיא זַא ,ךודש-קילנ ןַײמ ןּופ דַייהרַעל
 .רהָאי

 ןיִא לָאמ ייװצ ןעּבעירשעגכרוד ךִיז ְךיִא ּבָאה ןתח ןַײמ טַימ
 רֶע ּבעיל ַיװ ,טרעדנּואװעג ךיז טָאה הכלמ .רֶעטפֶע לָאמַא ,ישדֹוח
 לָאמ ןייֵא .טּונימ רֶעד ּוצ רַימ טרָעפטנַע רֶע זַא ,ךַימ טָאה
 רעטרעװ עכילשע ןעּבַײרשנָא םהיֵא לָאז ךיִא ,ןֶעטֶעּבֲענ ךימ יז טָאה
 .םהיִא טסירעג יז זַא ,ּבעיל יֹזַא ךימ טָאה יז זַא ,רהיִא ןענָעו
 :ּוקֲעגנֶא רהיִא זיִא ךָאנרעד ןּוא ,טגלָאּפעג רהיִא דלַאּב ּבָאה ְךיִא
 עג יז רֶע טָאה ְךיֹוא .סםּורֲעַנ םָעד רַאפ קנַאד רֶענַעש ַא רהעז ןעמ
 לָאז יז ,ןעמּונימ עטכעלש יד ןיִא ןעטסַײרט ךַימ לָאז יז זַא ,ןַעטַעּב
 ,טרָעיֹורטרַעפ ןֶעציז ןֶעזָאל טינ רימ לָאז יז ,רימ ּוצ טּפָא ןהָענ
 רהיִא רֶע טָאה רַאפרעד . דנוזעג םָעֹד ףיֹוא טכעלש טקרִיװ סָאד לַײװ
 קרַאטש ךַיז טָאה הכלמ .טַײצ רעשונ ַא ַײּב ןענעידּבָא טגָאזעגּוצ
 ןַעּבֹוהַעגנָא טָאה ןּוא טגלָאפָעג םהיִא טָאה יז .םָעד טימ טהערפעג
 ּפָאק ןיִא ןַײרַא רָימ זיִא לַײװרַעד . תֹורצ עלַא ןּופ ןעטְוחּבֶא ךימ
 :קַאּפש ןימ ַאזַא טָאה ףעזָאי ןַײמ ןַא ,רהיִא ןעלהעצרעד ,קנַאדעג ַא
 טָאד, .לִיװ רע ןֶעװ ,ךימ רֶע טהָעז םֶהיִא ךרּוד זַא ,זָאלג;וװיט
 ?קָאד עלַא ַײּב ןַאהרַאפ ןֶענַעז ךֶעלזעלג עניֹוזַא ,טינ םַעַײנ ןַײק זיִא



 . ןערהָאײרעדניק יד

 ,רהיִא ןּופ לזמ ןרעטֶעּב - ַא ךיא בָאה אמתממ ,טשינרָאג רָאנ ;ןיִא סָאד סָאװ ,טסַײװ רָעֹו --.טסירוי א רעּבָא ,רעדנעזיוט ןעמ טנעידרַעפ טרָא ן'פיוא : זיִא םָאד סָאװ ,טהעטשרעפ רֶעדֲעו סָאװ ,ךַאז א זיִא טָאד .רָאטקָאד ַא טלָאװ ;טג רֶעסַעּב טלָאװ יז .ןְעמּונֲעּב טי טינ סָאד טָאה הּכלמ .טסִירּו ַא טטַײה סָאװ ,ןַענַאטשרַעפ ךיִא ּבָאה וזַא .ךיז טניפעג דֹרֵע רעד ןיִא סָאװ טהעטשרעפ ןּוא דרֵע רעד ףיֹוא טקוק סָאװ ,שנֲעמ ַא זיִא ,טרעלקרעד ךיא בָאה ,טסירוי ַא . טְסירזי א ןַאמ ַא ןעּבָאה ךָאנ יז עו ,ןעטלינּבָא טַעװ סַע זַא ,קילג ס'רעטכָאט רעד ןּופ ַאקִירעמַא ןַײק ןעמַאמ. םעד ןַעּבעִירשעג ךלַאּב טָאה ץמַאמ יד .רֶערהיִא ןַעמַאמ רעד  טלהעצרעד ךַײלג סָאד טָאה הּכלמ .שרעדנַא טעמע זיִא יז רַעּבָא ? ןַעריסערעטניִא וצ ריִמ טימ ךִיז ןעמ טָאה סָאװ .הלּכ ַא ןיֹוש ןיב ךיִא לַײװ ,ןעגיֹוא ערָעדנַא טימ טקּוקעג רֶע טָאה רהיִא ףיֹוא רָאנ .ןֶעלַעפעג ךיוא וליפא םהיֵא ןיּב ךיִא .ן'הּכלמ ןיִא טּבעִילרעפ ךַײלג ךיז טָאה ןּוא זנּוא ףיוא ןּוהטֲעג קוק א טָאה רֶענֲעי ,טסירוי ַא הוא טרידוטש טָאה ןּוא גרָאָע; ןעטַיהעג טָאה רעכלעװ ,טנַעדּומס ַא ךיֹוא ,דנַײרפ ןַעטּוגַא םִענַײז זנוא ףיֹוא ןוהט קּוק ַא ןעמייהֲעג טָאה רע .יז זיִא סָאד וַא ,טגָאזעג םהיִא ןעּבָאה ,רימ ףיֹוא טּבעִיל טִימ טקּוקעג ןַעּכָאה עכלעװ ,ןעניוא .ערעײש ערהיִא לַײװ ,ז זיִא סָאד זַא ,ןענַאטשרעפ טָאה רַע .ךיוא עטירבח ןַײמ ןהָעזַעג רֶע טָאה ,זָאלג סָאד ךרוד רימ ףיֹוא טקּוקע; טָאה רֶע זַא ,טּנַײרש רֶע ןעכ .לָעװ ןיִא ,ץפֶעזָאי ןּופ ףעירּב א רהיִא ךיִא זַײװ לָאמ ןייֵא .ןַײלַא טָאג ןיִא .יװ ,םעד ןיִא טּביולנעג ךַײלג טָאה ז  .תֹמָא טינ רׂשפא זיִא סָאד זַא ,ןֶעוֲעג טינ קפס ןַײק רָאנ ןיִא ץהנלמ ַײב .טגָאזעג רעטסעװש ס'ערעמ טָאה -- ,ייםִיריֹוט
 ;םֹוי טצוּפרעפ ןַעגנַאנַעגמורַא זיִא הכלמ .טּבעלַענּבָא טָאה ּבוטש יד .טנעשִיק יד ףיוא ןַעכִיצ  עסַײװ ןעניוצעגנָא טָאה ןעמ ,ּפמָאל עַײנ ַא טפיֹוקַעג ןעמ טָאה ןַעטנַעדוטס רַעװקסָאמ יד ּבעֶילּוצ .חסּפ ףיֹוא יו ,ּנוטש יד טצּוּפַעגסיֹוא גָאט עלַא טָאה לָעדייֵא . ויטקַאּפש ץברוד זנּוא ףיֹוא ןעקוק ןענעלפ ןעגרָאעג טימ ףעזָאי ןוא ,ןיהַא ןהעג ךיִא נעלפ טכַאנ רַעד ףיֹוא עלַא .תחנ רַאפ דנֲעה יד ףיוא ןעגָארטַעג .ךימ טָאה ערהיִא עמַאמ יד .לָעמִיה ןַעטַעּבעיז ן'פיוא ןֶעועג זיִא הּכלמ .ןַענָאקֲעּב רהָממ ךיז ַײז ןעלֶעװ טלָאמעד . ןעמּוק םהיִא טימ ךיוא רֶע טָעװ ,רעמוז ףיֹוא ןעמוק טעװ ףֵעָאי זַא ,ןַעּב :עירשעג טָאה רֶע .ףעֶירּב טַימ ןעפרָאװרַעפ ן'הּכלמ טָאה גרָאעג

-- 194 -- 



 .גרעננענייפ להר

 רהיִא לָאז סֶע ,ךעלדנה טכַאמַעג טונימ ַעלַא טָאה ןּוא גיד'בֹוט
 טפָאלש רֶע ןַא ,ןַעבַײרש גרָאֲעג טנַעלֿפ רַאפרַעד רֶעּבֶא - ןַעטַאּפ
 יד רַאפ גידנעטש  םהיֵא טהַעמש| יז .רהיִא ךרּוד טכענ ןַײק שִינ
 ,טַײצ עכילקִילג יד ןעּבעלרעד טלָאװעג ןיֹוש טָאה .הּכלמ .ןְעניֹוא
 םימ ךיוא ןֶעגנײרּב לָאז ןּוא רעמּוז רֶעּנעיל רעד ןעמּוק לָאז םִע
 ְךיִא סָאװ ,םָעד ןּופ טכַארטַענ טינ ךָאנ ּבָאה ךיִא . ןעטנעדוטס יד ךַיז
 ,טגָעכערַג ךיִא בָאה ,ץלַא ןּופ רֶעכִינ .רעמּוז ןַעגָאז רהיִא לָעו
 טָאה הּנלמ . ןֶעילַאטיִא ןַײק ןעוהָאפקַעװַ ןֶע'גרָאעג טימ ףעזָאי טעוו
 עכלַעװ ,ףעירכ עשיפָאזָאליּפ עטיֹורג ןע'גרָאעג ןעּבעִירשַעג לַײװרעד
 .סיֹוא רהיִא טָאה סַע לַײװ ,ןֶערָעלקפיוא ןעמלָאהעג רהיִא ּבָאה ךיִא
 ַא טַאהָעג יז טָאה רַאפרעד . ןעּבַײרש ּוצ ףיֹוא ןַעקנַאדָעג םלהָעפעג
 רַאפ טמהִירעּב ךיז טָאה עמַאמ רהיִא רֶעכלַעװ טַימ ,טפירשדנַאה ענעש
 . רֶעּבַײװ עלַא

 ?נעבַײרש ףעירנ ,רָעטנַיװ םָעד שּנעלֶעגרעּציא דימ ןַעּצָאה יֹוזַא
 רעד ןּופ ןעטלַאהרע ּבָאה ךיִא סָאװ ,ףעירּב ןרֶעטִיּב ןֶעדֲעי ; גיד
 םֶהיֵא ּבָאה ךיִא פא ןענעירשעּב ךָאנרעד ךיִא ּבָאה ,ןַעמַאמ
 ףעירב עלַא יד טָא .להיפ ךיִא ןעצרַעמש ַא רַאפ סָאװ ,ןעּבעִירשעג
 רַאפרעד  ןֶעווייִא ןיִא ןעפרַאװ ךיִא געלפ ,םִענייאניִא סיהכלמ טימ
 עג ןיוש ּנָאה ךיִא . ןַעטִיהּבָא טּוג ךיִא געל 'ט'םעזָאי טִימ ס'גרָאעג
 רעטַאמָעג ּבָאה ךיִא . טַיּברַא ןַײז ץלַא ,ףעִירּב קַאּפ ןֶעצנַאג ַא טָאה
 םפֲעוָאי :בתֹּכ םָעד טכַאמַעגרעּביִא ,טנעקַעג ּבָאה ךיִא טַײװ ַיװ ךִיז
 ?ץדנַאנַא רַעטַײװ -- ץנַײמ ,רַערָעדנַאנַא -- ש'גרָאעג ,רערעדנַאינַא
 ןעטמוג ַא טַאהֲעג טיילק ןַײמ רַעטנַיװ םֶענֶעי טָאה ףעירּכ יד ךרּוד . רער
 טּפעלשעג טָאה טעמי טנייש . ןערָאװעג גידַײל שּוג זיִא יז .קזיה
 .ןּוא ,טַײז רָערֲעדנַא רעד ןּופ טָע'בנגיעג ןעכָאה םיוג יד ,טַײז ןייֵא ןּופ
 םעמהומ ץנַײמ . טנעדוטס םעד ן'פֲעזָאי ןּופ טריזַאטנַאפ רָאנ ּבָאה ְךיִא
 ןֶעמ .גַעװ ןּופ בָארַא הַעג ךיִא זַא ,ןעקרֶעמַעב ןעּביֹוהֲעגנָא ןעּבָאה
 ךַז טגָאלקַעג ,טנַיײװַעג ּבָאה ךיִא . ןעמָארטש ןַעּביֹוהַעגנָא ךַימ טָאה
 ץרַאה רעטיּכ ןַײמ טנָאלקעגסױוא ךָאנרעד ןּוא ,לומ רֶעטִיּב ןַײמ ףיֹוא
 .ןַעמעזָאי רַאמ

 :עג טָאה ץמַאמ יד ןֶעװ ,חסּפ רַאפ טּנעלרַעד םיֹוק ּבָאה ךיִא
 .ןעניריחס8 םָעד טיײרגֲענּוצ רַעשַײװ רהיִא ָאה ךיִא .םִײהַא ןֶעמּוק טפרַאד
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 םַע ןַעװ ,טּונימ יד טּבעלרעד ןיוש ןּוא ,ןַערהָאיזַא:רַאפ יװ יֹוזַא ,רדח
 .ןעגָאז געמ ןעמ , ןעמַאמ יד טכַארּבעג טָאה ןּוא לָעקצַאה ןֶעמּוקֲעג זיִא
 ןעטרַאדעגסא'נַא -- ,ןעטָאש סָעמַאמ רעד רַאנ ,ןעמַאמ יד טי
 טגָעזע טָאה ןַעצרַאה ןיִא  ןַעגיֹוא ענעשָאלעגסיֹוא טימ . ,טעלעקס
 'נֲא טרֲעהֲעג ןעמ טָאה טּונימ עלַא ; תֹולֹוק ַילרָעלַא ןּופ טעפירחעג ןּוא
 רָעטִיּב יֹוזַא ןֶערָאװעג רַימ זיִא ,ןהָעורֲעד יז בָאה ךיִא זַא .לֹוק רֶעדנַא
 ,הָעז ךיִא , ןסענרֶע ן'פעזוי ןָא וליפא ּבָאה ךיִא זַא ,ןעצרַאה ן'פיוא
 טָאה לָעקצַאה ;סָאװרַאפ ןיֹוׁש להיפ ךיִא ,ָא .ַײּב רימ ףיֹוא טקוק יז
 וצ .גָעו ןּופ גָארֵא ןיכ ךיִא וַא ,טלהעצרַעד רהיִא אמּתסמ ןיוש
 רעכילקילגמּוא רעד ,ןעלהעצרעד רהיֵא טמרַאדעג סָאד ןעמ טָאה סָאװ
 ןַײמ .רַעררעמ רֶעֹד לעקצַאה סָאד ךָאד זיִא ףיֹורֲעד רָאנ ?רעקנַארק
 ּוצ ןַעפּורעגנַײרַא םהיִא טָאה עמַאמ יד .רדח ןּופ ןֶעמּוקֲעג זיִא לירֲעדּורּב
 םריִא טָאה ןּוא ,טנרָעל רֶע סָאװ ,טנערטַעג סיֹוא םֶהיִא טָאה ןּוא ךִיז
 ןעמּוקֲעג דלַאּב זיִא עדַײז רֶעֹד .ןעדַײז םעד ןעפור ןהעג ןעטַײהַענ
 ןֶעּבעגַעגּבָא רהיִא טָאה רֶע .דוי רַעשלַאנַא יװ ינרָאג ןעפיולוצ
 ַא טימ טרעפטנַעעג םהיִא ףיֹוא טָאה יז רָאג ,דנֲעװָא טּוג ןעטיירּב םעד
 מָעּב רהיִא ןעּבענ ןעדַײז םעד ןֶעצעז ךַיז ןעטַיהַעג טָאה יז .ּפירח
 .ל'רֲעדּורּב ןַײמ ןַעסעזַעג זיִא לעקנעּב ןעטַײװצ ן'פיוא . לעקנעּב ַא ףיֹוא
 ּבָאה ךיִא . ןַעפּורנַײרַא ךיֹוא דימ לָאז רֶע ןֶעטֶעּנַעג טָאה עמַאמ יד
 ָאד זַא ,טנַימַעג ּבָאה ךיִא .ףּור ַאזַא רַאפ ןעקָארשרַעד קרַאטש ךַיז
 ינַא יװ ,ןעגנַאנַעגנַײרַא לישש ןיּב ךיִא .סָעכילקערש סָעֹּפֶע ןַײז טֶעו
 םַעד ןֶעּכעג טלֲעטשעג ךיז גָאה ןּוא ,רּוס ן'פיֹוא בנג רעכילרהִע
 ענעשָאלעגסױא ם'ַעמַאמ רעד ףיֹוא ןעקיק ּוצ טינ ןהָעזעג ּבָאה ןּוא ןעדַייז
 . ןַעקַאּב ענעלַאפַעגניא ַערהיֵא טימ ןעגיוא

 ,טרַאװֲעג ןַעּבָאה רימ ןוא לימש ןְעסֶעזעג ןֶענֶעז ץלַא רַימ
 ןּוא ןּוהטֶעג םירח ַא לָאמ עכִילטִע טָאה יז .ןעגָאז זנוא טָעװ יז טָאװ
 זיִא רֶע .ןהעטשמיוא לָאז ל'רעדורּב ןַײמ ,ןּודמַעג קנּואװ ַא טָאה
 טָאה ןּוא דנֲעה עדִייּב רַאפ ןֶעמּונֲעג םהיֵא טָאה יז . ןענַאמשענפיֹוא
 ןַײמ ,ךיד שָעֹּב ךיִאי :םימש רעגידנַעּפירה ַא טימ טגָאזעג םהיֵא
 ,רַעירשּ ַא ןַײז טסלָאז ,ןעגיוא יד ןיִא ןעדַײז ןעטלַא םָעֹד רַאפ ,ןהּוז
 ןעמ ה טסלָאז ,םירבה עטכעלש ןּופ ןעטיה ךיז שסלָאז ,דּוי רֶעמּורמ
 ןַאמִירָא ן'פיוא ןַעּבָאה תונמחר טסלָאז ,ןַײז ךילרהַע טסלָאז ,תּבש
 עג דייהרעגנאי ןענעז סָאװ ,ןרעטלע ענַײד ןעטעגרעמ יג טמלָאז ןוא
 : ןּוהטַעג ַירשעג ַא לרֶע דּורַּב ןַײמ טָאה רֶעטרעװ יד ַײּב ."ןעברָאמש
 ּוד .ןַעּברָאטשַעג רָאנ ןיִא ץטַאמ רעד ?ּוטטדַער סָאװ !ַעמַאמ,
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 .גרעבנעגיפ להר

 ךיִא ,ןַײנ !ןַעּברַאטש טסלָאז ּוד ,עמַאמ ,םִינ לָיװ ךיִא .טְסּנֶעַל
 טָאה רער עטצעל יד 'י! ןַעּברַאטש טסלָאז ּוד ,ןַעזָאל טינ לָעו
 ּוצ טְרֶעהָעגפיֹוא רֶע טָאה ךַײג יריד טגָאוָעג ןיֹוש רע
 עמַאמ יד .ןערהֲערט יד טימ ןעגרָאװעג רָאנ ךיז טָאה רֶע ,ןַעדַײר
 ךיִא -. םהיֵא ףיוא גידנעקוק ,ןעםירח ןעיֹוהעגנָא רהֲעמ ךָאנ טָאה
 ֹוזַא ,דנֲעה יד ןַעּפינקעג ןּוא ןהָײצ יד טצירקרעפ ןענַאטשַעג ןיּב
 :רעפ ןַעווֲעג זיִא ץרַאה ןַײמ . ןעטנַעװָאמ עניֹוזַא ןיִא לָאמ ַעֹלַא יװ
 טָאה ץמַאמ יד . ןעמלַאהְעּב ךִיז ןֶעּבָאה ןטרהערט יד רָאנ ,טרענייטש
 קּוק ַא ױ טָאה ,טנוהּורֲעּב ךַיז טָאה ל'רֲעדּורּב ןַײמ זַא ,ןהָעזַעג
 ,ןַעגָאז לָאז רֶע ,ןעדַײז םּוצ טָעדנֲעװַעג ךִיז ןּוא רימ ףיֹוא ןּוהטעג
 םינ רעטנַיװ ץנַאגַא רֶע טָאה סָאװרַאפ ,רָימ טַימ ןַײז טָעװ סָאװ
 עגקֲעװַא טַײלק יד בָאה ךיִא :ךיז טוהט רַימ טִימ סָאװ ,ןהָעזֲעַנ
 ךיִא ,ךעלכִיּב יד טִימ םָעש'רבַח יד ןענַיז ןיִא רָאנ ּבָאה ןּוא ןעפרָאװ
 ,רַעטכָאט ןַײמ ,קנַערעג, .טלָעװ רעד ןיִא טלַאה ךיִא ּואו ,ךַיז סָענרָעפ
 ַאמ ןַײק רהעמ טשינ ןיֹוׁש טסָאה ,רמ ּוצ טְעדנֶעװועג ךַיז יז טָאה
 ךיִא לָעװ לעִיפִיװ . רבק ןיִא סופ ןייֵא טִימ ןיֹוש העטש ךיִא ,ןֶעמ
 .ןַערעװ טִינ ךיִא לָעװ דנּוזֲעג ; גּונֲענ ,רהָאי ַײרד ? ןרָעטַאמ ךָאנ ךַיז
 :גיק ,רָאנ טֶעּב .טנַעהָאנ רִימ זיִא טוט רעד זַא ,ןיֹוש להיּפ ךיִא
 בָאה ךיִא לַײװ ,טיוט ןַעגנירג ַא טִימ ןַעּברַאטש לָאז ךיִא ,ךָעלרֶעד
 :רָעװ יד גִידנֶערעהרַעד ."ךִיז ןרעטַאמ ּוצ טִינ ןעטפערק ןַײק ןיֹוׁש
 :עגסיֹורַא ךַיז ןַעּבָאה ןערהֲערט יד יװ ,טלהִיפענ ךיִא ּבָאה ,רעט
 ןעלקַײק ןַעּביֹוהעגנָא ךיז ןַעּבָאה ןּוא שינעטלעהעּב רֶעַײז ןּופ ןַעזיוװ
 ַא ןיִא ןעפרַאװ ןֶעַּניֹוהֲעגנָא ךימ טָאה ףֹוס םּוצ .דרֶע רעד ּוצ וי
 ,טסואוועג טינ ךָאנ ןעמ טָאה זנוא ַײּב .רעטכַעלעג ןיִא ןּוא ןַיװַעג
 ןיּב ךיִא זַא ,טנַימָעג טסָארּפ טָאה ןעמ .עירעטסיה זיִא סָאד ןַא
 לָעטרעטש ַעצנַאג סָאד זַא ,ןעירשעג יֹוזַא ּבָאה ךיִא ,ןֶערָאװַעג עגושמ
 ןיוש זיִא עמַאמ יד זַא ,טנַײמַעג טָאה ןַעמ . ןעפָאלעגמיונּוצ ךיז זיִא
 :עג ץמַאמ יד עקַאמ טָאה ןעדלַאװעג ענַײמ גידנערעה . ןֶעּברָאטשַעג
 :ימש טָאה ןּוא ןֶעסֶעזעג זיִא ל'רֲעדּורּב ןַײמ . טיֹומ ן'רַאפ יװ ,טַעּפירח
 טָאה רֶע .אמֹור םָעד ענָאה טכַארּבעג טָאה ןעמ .טנַיײװַעג דִיַיהרֶעַל
 זיא ןּוא ךלימ-לעדנַאמ שַאלפ ַא ןעּבעירשרעפ ןעמַאמ רעד טִימ רִימ
 םנֲעשִיק ןיִא טקעדעגנייַא ןעמ טָאה ךִימ ; םַײהא קָעװַא גיהּור ךִיז
 .העש רָאּפ ַא ןַעפָאלשעגכָא ךיִא ןִיּב יֹוזַא ןּוא

 רב ןַײמ . טכַאנ רעד ןיִא טעּפש ןיֹוׁש ךיִא ןִיּב ןענַאטשעגפיױא
 רעד רַאפ אמּתסמ ןעטעכעג םילהּת ץ'רֲעּביִא 5 לעמערדעג טָאה ל'רֲעד
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 .לערהָאירעדניק יד

 םִעֹּפַע ןַעּגָאה ןעלזייר?היתב טימ עטַאלז עמהומ יד .דנּוזֲעג םַעמַאמ
 :ענּוצ ןיּפ ךיִא .סָאװ טִינ קנֲעדעג ךיִא ,ןַעמַאמ רעד טלהֲעצרֶע
 ןעגָאז טצַעזעג ךיֹוא ךיז ןּוא רּודס ַא ןֶעמּונעג ,רָעמלַא םּוצ ןַעגנַאנ
 ערָא יװ יֹוזַא ,ןּוגנַא טִימ עקַאט ,טגָאועג טטָארּפ טינ רָאנ ;טילהּת
 ט"ַעהרַעד טָאה לירֲעדּורּב ןַײמ .טנרֶעלֶעו ךימ טָאה דמלמ רעד
 'וצ ןַעּביֹוהעגנָא ךיוא רֶע טָאה ,םילהת טָעד ןעש יֹוזַא ןֶעגנַיז ןַײמ
 .עטמהעלעג יװ ,ןַעציז ןַעּבילּבעג ןענעז רעּבַײװ יד . ךיִא יװ ןעגָאז
 ןעגָאז רעזנּוא .דעִילג ןַײק טִימ ןערהִיר טנָאקעג םִינ ןעּבָאה יז
 ַײז ןַעּבָאה יֹוזַא ןּוא טנעִיװרעפ ַײז טָאה ,טכַאנ ןַעטִימ ןיִא םילהּת
 ץלַא טָאה ןּוא ןַעסֶעוֲעג זיִא ץמַאמ יד . גידנֲעצַיז טלָעמערדעגנייַא
 ,םילהּת ּבלַאה דלַאּב טגָאזַעגּבָא ןיֹוׁש ןעּצָאה רימ שטָאה ,טַעּפירהַעג
 .לָאמַא יו ןעצנַאלג וצ ןעּביֹוהעגנָא רַעטַײװ רהיִא ןעּבָאה ןעגיוא יד רָאנ
 .רעּפרעק רָעד ,ךילטיור ןֶעווֲעג רהיִא ןענעז ןֶעקַאּב ענַעלַאפעגנייַא יד
 ןוא ,ןַעּבייהעגמיוא ץלַאמש ךיז טָאה יז .ךַײלג ןערָאװעג קִירוצ זיִא
 ץכילשע ןַעּבענעג ץדַײּב ןנוא טָאה ןּוא זנוא ּוצ ןעגנַאגענּוצ זיִא
 רשפא ךייַא שוק ךיִא ,ךעלרעדנַיק, : טגָאזעג ַײּברַעד טָאה ןוא ןעשּוק
 טלָאז רהיא .ןעקנַערעג יז רהיִא טלָאז רֶעּנִירעד ,לָאמ עטצַעל סָאד

 טלָאז רהיִא ,טנָאזעגנָא ְךייַא טָאה עמַאמ רֶעייֵא זַא ,ןענָאמרעד ךִיז
 ןֶעּבָאה ,טדֶערעג טָאד יז רהֲעמ סָאװ ".גָעװ ןֶעטכַער ןיִא ןהעג
 טזַײװ םִע .םילהּת םעד רַעכַעה ןעגָאז טטַײלפעג רהָעמ ץלא ךַיז רָימ
 :רעד עקַאט זנוא לָאז ןַײלַא טָאג זַא ,טלָאװעג ןַעגָאה רָימ  ,םיוא
 ַײּב ןַעצרַאה ןיִא . ןעפָאלש טגעלעגוצ ךיז טָאה עמַאמ יד .ןַערֲעה
 -ינׁשֲעג ןנוא טָאה סָאװ ,רָעטסַעקרָא רֶעצנַאג א ןְעווֲעג זיִא רהיִא
 עג וַייּב ןענעז רימ .רֶעצרֶעה יד רֶעּבִא רעטעמ ַא טימ יו ,ןַעט
 :עגקֶעװַא ןענָאה ,טינ טמלַעה ןעענָאז םילהּת רָעזנּוא סָאװ ,ןַערָאװ
 .חלַאּב ןּוא ןעפָאלש טגעלעג ךַיג רעד ןיִא ךיז ,ט'םילהּת יד ןעפרָאװ
 -ןעקַאמשעג ןעשרערניק ַא טִימ ןעמָאלשעג ןיֹוׁש רִימ ןעּנָאה עקַאט
 | .ףָאלש

 .ח לַײװ ,עטַאלז עמהומ יד טקעװעגפיֹוא ךִימ טָאה הָירפ ץנַאג |
 .,ליטש ןטפָאלשעג ויִא עמַאמ יז . ןהֲעגקַעװַא טפרַאדענ ןיֹוׁש טָאה

: 

 ?היתב .רֶעמֲעּב רהיֵא ןיִא םִע זַא ,טגָאוַעג טָאה עמהומ יד . גיהור

 סָאװ,, . םילהּת רעזנוא טרעהרעד טָאה טָאג ןַא ,טגָאזעג טָאה לַעוַײר
 .רימ רָאנ ?רָעטכעלש ַא ןעד זיִא טָאג -- רימ ךיִא רָעלק -- ןֶעד
 ןופ הלפת ץסּוגַא ןּוא ,רָעשּוג ַא זיִא רֶע רֶעּבָא ,עגידניז ןֶענַעז
 ,םַײװ ךיִא ,רימ ךיִא רָעלק ,יּבַא .רֶע טרעהרעד ןעצרַאה - ןַעפעִימ
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 .גרעבנענייפ לחר

 --,םילהּת ןַעגָאז גידנעטש ןיֹוש ךיִא לָעװ -- ,טלֶעפעג םהיִא סָאװ ,ןיֹוׁש
 םילהת בעיל לָאמ ָץֹלַא ןּופ ּבָאה ךיִא + ןֶעגָאז םילהה ךַאז עסיורג ַא
 טָאג סָאד טָאה טסיומּוא טִינ |  הלמת עסיז ַא רהֲעז עקַאט ,ןעגָאז
 ."ּבעִיל

 ךיִא ּבָאה ,טַײצ טַאהֲעג רָאנ גָאה ךיִא ןֶעו ,ןָא טלָאמעד ןּופ |
 סָאװ ,ןְענינַעגרעפ ַאזַא ַײּברַעד טלהִיפעג ּבָאה ךיִא ,םילהּת טנָאזעג
 .ענ בָאה ךיִא .ןעּנַענמיֹורַא טנָאקעג שינ םַענַײק סָאד ּבָאה ךיִא
 ?נירג רִימ טרָעװ ןעצרַאה ןַײמ ףיֹוא .ּוצ ךימ טרֶעה טָאג זַא ,טלהיּפ
 :ץּפש ךיֹוא . ןַעקגַאדעג ערעװש עלַא ןּופ ּכָא ךיז טהּור ּפָאק ןַײמ ,רֶעג
 ןיוש ןַעּבָאה רֶענַײּב ס'עמַאמ ןַײמ ןֶעװ ,ןערהָאי ךס ַא טִימ רעמ
 :רעפ טַײװ ןְעווַעג ןיֹוש ןיּב ךיִא ןוא ,רבק יא טליֹופֲעג גנַאל ןּומ
 :ָאה ןעקנַארעג ענַײמ , לעטדעטש-סמרונַעג םענַײלק ןַײמ ןּופ ןַעּפרָאװ
 :קָעוַא גנַאל ןיֹוׁש בָאה ךיִא ןּוא ,ןעטיּבענרעּביא ךמ ַא ןיוש ךיז ןֶעַּב
 ּוליפא -- נו ן'טימ ,הרדס רעד טִימ רמּומ:טבש סעד ןַעפרָאוָעג
 םּוצ ןעמהָענ ץלַא ךָאנ ןעשּונימ עטכעלש יד ןיִא ךיז ךיִא געלפ ןַאד
 ןיוש ּבָאה ךיִא רָאנ -- ,ןּוגנ ס'ַערֶא טימ םהיֵא א ןּוא םיִלהּת
 ךימ טָאה םילהח רֶעגיטנַײה רָעד .לָאמַא סָאװ ,סָאד טלהיפַעג טינ
 סָאד טגעלפ ךימ .רעהַירפ ַיװ ןֶעגיהּורעּב  יֹוזַא טנָאקַעג טי ןיוש
 זיִא םילהּת רֶעד יצ ,ןֶערָאװעג שרעדנַא ןִיּב ךיִא . ןרֶענרֶע קרַאטש
 :עג רָעכַאװש זיִא זנוא ןּופ רֶענייֵא זַא ,להָיפ ךיִא ?רערעדנַאינַא
 :ײלּב טעװ ןּוא רֶענֶענייֵא רָעד זיִא םילהּת רעד . ךיִא םִיווֲעג .זַערָאװ
 :כרוד ןִיּב ךיִא סָאװ ,גַעוװ רֶעגִידנרָאד רָעד .גיּבייֵא זִיּב רַענלעזַא ןֶעּב
 ןֶעכָארּבּוצ ,המשג ןַײמ טכַאמַעג טסָארּפ ,םינּפ ַא ,טָאה ,ןעגנַאגעג
 רימ טָאה יז סָאװ ,טָאג רעטיורג סעמַאמ ןַײמ .ןערָאװעג יז זיִא
 ;קיטש ףיֹוא ןערָאװעג ןַעכָארּבּוצ זיִא ,ןַעצרַאה ןיִא טצנַאלּפעגנייַא
 םָעד .רֶעטַעג ענַײלק ךס ַא רַימ ַײּב ןֶערָאװעג ןֶענֶעז סע ןּוא ךֶעֹל
 רשפֶא ןענַעז עכלעװ ,ןעכַאז ערֶעַײנ ףיֹוא ןעטיברַעפ  ךיִא ּבָאה םילהּת
 ּבָאה ךיִא סָאד ,טפָא רימ ךיז טכַאד ךָאד רָאנ ,רַע יװ שּוג ֹוזַא
 רימ ןַעּבָאה תֹורֹוּת עַײנ יד . ןֶערָאלרעפ רצֹוא ןרָעַײש ַא ניּבײֵא ףיֹוא
 םילהּת רֶעטלַא רָעד יװ ,ןַעטּונימ עטּוג עכלעזַא ןֶעּבֶעגַעג טינ לָאמנַײק
 . ןערהָאי עשרעדניק ץנַײמ ןּופ

 :יײה יד ןֶעגנַיז ןּוא ןַעצַיז ְךיִא געלפ רעטסנַעפ םָענֶעפָא ם'ַײּב
 -יה םיוצ ןעקּוק ןֶעגעלמ ןֶעגיֹוא ץנַײמ .לֹוק ןפיוא םיקוסּמ ץניל
 עג = 0: עגיטכִיזכרּוד ןֶעהָאלּב ןיִא טָאה המשנ ןַײמ ןּוא לָעֹמ
 םילהּת ןיפ תֹולמּת יד ךרּוד זַא ,טּביֹולנַענ ְךיִא ּבָאה טמעפ . םּבֲעוװׁש
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 . ןעוהָאשרעדניק יד

: : 

 ךיֹוא ךיִא געלפ . ,טַאהַעג טִינ טַײצ ןַײק רָאג ּבָאה ךיִא ןַעװ ,הסּפ
 | םילהּת לָעטַיּפַאק ַא ןַעגָאזּבָא גָאט עלַא

 ןיִא  ןהָעזרֲעד ּבָאה ךיִא טַײקגיהיח ןּוא טַײקליטש ַא רַאפ סָאװ
 ןַעמ טָאה סָאג רעד ףיֹוא ןּוא ,גיטכַיל ןֶעוֲעג זיִא רעטסנַעפ עלַא
 כיֹולֲעג לָעה טָאה הנבל יד .ןהָעזֲעג טִינ ןעשנעמ ןֶעגִידעּבעל ןַײק
 -- סיֹוא טזַײװס ,רָע'םינּמ ייווצ טקּוקעגסיױֹוהַא ןֶעּבָאה רהיִא ןופ ןּוא ןֶעט
 טַאהֲעג טַײצ ןיֹוׁש טָאה רֶעכלעװ ,איבנה והילא טימ ּוניּבר השמ
 קרַאטש ןַעדִייּב טלָאמעד ַײז ּבָאה ךיִא .לָעמִיה ן'פיֹוא ןַעהילפוצמיֹורַא
 ׁשנֲעמ ַא סָאװ ,סַײװ ךיִא ןֶעװ : טכַארטַעג ּבָאה ךיִא .ןֶעװועג אנקמ
 ןיִא ןעציז ךָאנרעד לָאז רֶע ידּכ ,טלֶעװ רָעד ףיֹוא ןּוחט ףרַאד
 בא ,ןּוחטֲעג גנידצלַא ,ךיז טכַאד ,ךיִא טלָאװ ,טַײקגיטכַיל ַאזַא
 רימ טלַאפ - !שנעמ רָעגידניז ַא, .ּוצרֲעַד ןַײז הכֹוז לָאז ךיִא
 ןופ ןעטכַארט ּוצ רָאג רייט ךיִא גַעװרעד װ -- קנַאדעג ַא ןַײרַא
 רהֲעמ ; גַײװש ןּוא קוק ?ךִיז וטסנַײלג ןֶעמֶעװ ּוצ ?ןַעכַאז עניֹוזַא
 ןופ טרעהרעד ךיִא ּבָאה ,גידנעטכַארט יֹוזַא '! טרֶעװ טִינ ּושויּב
 - טרעהעגוצ לעסִיּבַא ךָאנ ךַיז ּבָאה ךיִא .גנַאזָעג ַא טַײװ ץנַאג
 ןַײמ טגגיו ץַעגַיײש רעד ןַאװיִא : וָיטָאמ רעטנַאקַעּב ַא !ַאהַא ,טשרֶע
 :עילג ץלַא ןיִא רִימ ךִיז טסינעצ גנַאזעג סָאד .לעדעִיל םעטּבעילעג
 ןיִא רַעםינּפ ןַייק .טרָא ןפיוא טרָענַיטשרַעפ בַײלּב ךיִא .רֶעד
 טַײקניטכיל םי ַא רָאנ הָעז ךיִא ,שִינ ןיֹוש ךיִא הָעְז הנבל רָעד
 ןעּביֹוהעגנָא רימ ךיז ןעּבָאה סע . גנַאוֲעג ןעליטש ַא רָאנ רעה ןּוא
 טלעטש טכִירעגמוא רָאנ םָעֹּפע .ןֶעגיֹוא יד ןּופ ןערהערט ןַעסִיג
 ,רָעטנַאקֲעּב רָעטלַא ןַײמ ,ןעגוא ענַײמ רַאפ ףָעוי רָאפ רִימ ךיז
 ?יירמ ץנַײמ טימ טּונ יֹוזַא ךימ טדעטשרעפ רֶעכלעװ ,ףָעזוי רֶערֲעַײט
 ,םהֹיִא ןעלהַעצרַעד ,ןהָעגּוצ םהיִא וצ לַיװ ךיִא 1 ןַעדַײל ןּוא ןֶעד
 טרעװ רֶע ןּוא ,קִינַאג ןּופ ּבָארַא ףיֹול ךיִא .טכַארט ךיִא סָאװ
 ְךיִא רָאנ ,ןַעטַײז עֹלַא ןיִא םהיִא ךיז ךיִא - ןעדנּואװשרעפ לַײװרַעד
 -העה רַאפ רימ טהֲענַעצ ץרַאה ןַײמ .טִינ רהֲעמ ןיֹוש טהיִא הָעֹז
 רעה עץלעפַײּפ סָאד .ןַעניֹוא יד ןיִא רעטסניפ טרָעװ רָימ . גָאט
 ךָאנ ןיֹוש זיִא סֶע וַא ,ךִיז ןדָאמרַעד ךיִא .טִינ רהֲעמ ןיֹוש ךיִא
 ןופ טנַעדָאנ יֹזַא ןַײלַא ַץנייֵא העמש  ךיִא ןּוא ,רַעגַײז ַא ףלָעװצ
 ךֶעלעשנַעמ עץניילק יד רָאפ רימ לעטש ךיִא .להּוש רָעטלַאק רֶעד
 :עג טָאה עקמוילג עשששמש יד ַעכלַעװ ,רָעגנִיצ ַעגנַאל יד טִימ
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 .גרעבנענייפ לחר

 גיטסַאה רַאּפשרַעפ ,ּבוטש ןיִא ךִינ רַעד ןיִא ףיֹולטנֶע ךיִא .ןהָעז
 ןַײרַא ןִיּב ךיִא .טגָאיעגכָאנ ךימ טלָאװ רֶעצִימֶע יװ יֹוזַא ,ריהט יד
 לרֲעדּורּב ןַײמ :ןעקָארשרַעד רהֲעמ ךָאנ ךִיז ךיִא ּכָאה ,ּבּוטש ןיִא
 ּםָאק םָעד טנֶעלַעגנָא ,טָעּביּכסה ן'פיֹוא גידנעציז ,ןֶעפָאלׂשַעג זיִא
 יװ יֹוזַא ,רָעליפ ַא ןענַאטשַעג זיִא םֹוּכ םיוהילא .הדנה יד ףיֹוא
 ַא טִימ ןַעפָאלשַעג ןיִא עמַאמ יד .ןַעסָאנֲעגנָא םהיֵא ּגָאה ךיִא
 ,ןהעגסיֹוא םַײּב ןעטלַאהֲעג ןָעּבָאה טכִיל יד ,ןעצרַאה ןיִא ּםירח
 ףיֹוא ןְענַאטשַעג טַײװ ןיֹוש ןֶענעז רַעטכַײל יד ןופ סנַעטָאש יד
 :ָארּבוצ ןיִא ןּוא ,טנֲערּבעג גיטכיל טָאה ּפמָאל יד ,דנַאװ רָעד
 ליב עניֹזַא גיצנַאװצ רשֹמֶא ןהָעזֲעג ךיִא ּבָאה לָעגעַיּפש םענעכ
 ףָענּוצ דַיײהרַעליטש ןַיּב ,ןרָעטִיצ ּוצ ןֶעּכיֹוהֲעגנָא ּבָאה ךיִא .רֶעד
 ּורּב ןַײס יװ ,טרַאּפשַעגּוצ ךיֹוא ךִיז ּבָאה ןוא שיט םיוצ ןַעגנַאג
 :טנֶע ןיּב ןּוא ןֶעגיֹוא יד טכַאמעגוצ ּבָאה ,הדגה רעד ףיֹוא ,לרֶעד
 יב ןעפָאלשעג דימ ןְענַעז יֹוזַא .קַאמשעג ץנַאג ןערָאװעג ןַעמָאלש
 , גָאטרַאפ רֶעגַייז ַא רעִיפ

 ךַיז ןעּנָאה רָימ זַא .טקעװעגמיוא םיֹוק ןנּוא טָאה עמַאמ יד
 טציז ץמַאמ יד זַא ,ןהָעזֲעג רַימ ןַעּבָאד ,ןעגיֹוא יד ןַעּבירעגסיוא
 רימ יז טָאה ,טנַײװ יז סָאװ ,טנֲערפֶעג יז ּבָאה ךיִא .שנַײװ ןּוא
 .רדס ןַעכילהערפ רֶעזנּוא ףיֹוא גידנַעקּוק ,שנַײװ יז זַא ,טרעפטנעעג
 ןעצַיז ןּוא ןֶעּנעלרֶעד רהָאיײַא-רעּביִא טלָאװעג יז טלָאװ ךָאד רָאנ
 ,ךַעלרעדניק ,טסַיזמּוא רָאנ, .טנַײח יװ יֹוזַא זנוא ןְעּבֶענ רַעטַײװ
 ?מּוא ויִא ןּוא ,גידנעּפירח ,טדָערֲענסיֹוא יז טָאה -- "ז גנונּפָאה ןַײמ
 ... ןעשיק ן'פיֹוא ןָעלַאמֲעג

 רהיִא טָאה םִע .ןעמַאמ יד טרעטנּומַעגפיוא םיוק ּבָאה ךיִא
 ּנָאה ךיִא .ץציילּפ .ןיִא ,ןעצרַאה ןיִא ,ןעטַײז יד ןיִא ןעכָאטשַעג
 .ָעגנֶא רהיֵא ּבָאה ןּוא קִישטָעּפִירּפ ן'מיוא רָעַײפ ַא טנַעלַעגרַעדנַאנופ
 ןַענַעלַעג זיִא יז .יז ןעמיראװרעד ּוצ ףיֹוא ןעַײלק ןַעמִירַאװ ןַעּביֹוה
 ,רָעגנִיּפ יר טנֶערּבעג רימ טָאה ןעַײלק עלעקעז סֶעדעי ,וייַא יו טלַאק
 ןּופ ןעמָאנֲעג רימ ךיז ןָעּבָאה ןערהערט . טלהִימֲעג טִינ טָאה יז ןּוא
 ּוצ ּוטסָאה סָאװ ,ןֶעירשעגסיֹוא ךיִא ּכָאה !רָענַײמ טָאג . ןַעגיוא יד
 טסיזמּוא ! ןערָאלרעפ ןעגנּונּפָאה עלַא ?יֹוזַא ךימ ּומסרַעטַאמ סָאװ ,רימ
 ןיוש לָעװ ךיִא ,ןַײנ !ףליה ס'איבנה ּוהילא ףיֹוא טרָאװֲעג ךיִא ּבָאה
 .ןעגנונּפַאה יד טִימ טלָעװ יד זיִא שִירַאנ .םיסנ ןיִא ןַעּביולג טינ רהָעַמ
 ןערֶעװ רוטּפ ,ןַעּברַאמש ליװ ךיִא ,תֹורצ יד ןַעדַײל ּוצ דעִימ ןִיּכ ְךיִא
 ?טכעלש יֹזַא זיִא רִימ זַא ,ןַעּבעל ןַײמ רימ גיֹוט סָאװ .ץלַא ןּופ
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 . ןערהָאי-רעדניק ירד

 לָאז ,טִינ טרַא רַימ .טיֹוט םעד ןעמהָענ ןַײלַא רָימ לָעװ ךיִא ,,ןַײנ
 לומ ןַײק טינ טָאה ןַעמ זַא .לָיװ יז לעִיפַיװ ,ןַענַײװ עמַאמ יד
 ראו ןּוא ךיז ןעמ ט'מס'רעפ סָאװ טימ רֶעֹּבֶא .ןַעּבַעל טִינ ןָעמ ףרַאד
 .לַעּבַעװש טימ ךיז ןָאק ןַעמ זַא ,טנָאמרָעד ךַיז ּבָאה ךיִא ?םפ ןַעמ טמהָענ
 :ץקַאט ןּוא , ןּוהט ּוצ סָאד רִימ ַײּב טּבַײלּב יֹוזַא ןּוא . ןע'מסרעפ ךךיֹוא
 .ירפ לָעװ ךיִא ,טַײצ עגידַײל ַא -- ,הסּפ גָאט ןעטשרֶע םָעד גָאט ַײּב
 לַעװ ,ױױרו ןעגָאזּבָא ,לרֲערּורּב ץטימ עמַאמ יד ןּוהט שּוק ַא רֶעה
 .?רַאטש גיהּור ךַיז ךיִא לַעװ ךָאנרעד ןּוא ,ףעירּב ט'פעזָאי ןֶענֶערּברֶעפ
 ךַעלֲעװ עלַא יֹוזַא יװ ,ןערָעה לָעװ ךיִא ! ןַײז ריס טָעװ שּונ יװ .ןֶעּב
 םָעֹרֶעי טרעה תמ רעד זַא ,טסּואוועג ּבָאה ךיִא -- ,רַימ ךָאנ ןַענַײװ
 .דמַאז עקטַעּפָאל רעטירד רעד זִיּב ,טרָאװ

 ןעַײלק יד טימ םָענייַאניִא ןוא רָעטַאװ טמָערַאװעגנָא ּכָאה ךיִא
 .ךֲעלֲעּבעװש ךַעלקעּפ ַײװצ רֶעסַאװ זָאלג ַא ןיִא טקַײװעצ ךיִא ּבָאה
 =נּוא ןעטלַאהֲעּב ְךיִא ּבָאה ,טָעפ ןַערָאװעג זיִא סָאװ ,רָעטַאװ סָאד
 :ןעמַאמ רעד . גיהור רָאג ןערָאװֲעג ןַיּב ךיִא ןוא ,טָעֹּב םרֲעטעמ ןרָעט
 . ןֶערָאװעג ןעפָאלשטנַא לֶעסִּב ַא זיִא יז ,רָעמֶעּב ןערָאװעג לַײװרַעד זיִא
 - .םָע .ךַײלּב ןערָאװעג זיִא הנבל יד ,גיטכִיל ןערָאװעג זיִא לָעמִיה רֶעד
 ןּוא ריהט יד טנֶעפֶעעגמיוא ּבָאה ךיִא . ןַעגָאט ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא טָאה
 .סָאד ןהָעְו טלָאװעג ּבָאה ךיִא .קינַאג ץפיֹוא טצֶעזֶעגרֶעדִינַא ךִיז ּבָאה
 :עג ןַענֶעז רימ ַײּברָאפ .ףיֹוא טהעג ןּוז יד יֹוזַא יװ ,לָאמ עטצעל
 ןיִא ןעּבעַירטעג ןעּבָאה םיצקש סָאװ ,הָיִק טִימ סעדערעשט ןעגנַאנ
 :טלָאװ ,לַײװרַעד טכַארט ַא רַימ ךִיז טִיִג ,רַעמּוז זיִא סֶע ןַעװ, .דלָעפ
 טכַארּבעגטַימ רַימ רֶע טלָאװ ,לָעגְַיּבַא ךּוטסַאּפ םָעד טקנעשעג ךיִא
 .רהעז ךִיז טָאה רִימ ."ןעמּולנ?ןַערָאק עהָאלּב ןּופ ץנַארק ַא דלֲעפ ןּופ
 :לָעה עסיועג ַא ײװ ,ּפָאק ן'פיוא ץנַארק ַא טימ ןע'מסרעפ טלָאװַעג
 .ןּוהטַעג סָאד טָאה ןַאמָאר ַא ןּופ ןַיד

 .ּבָאה ןּוא ןעסעועג ןִיּב ךיִא . ןהֵענפיוא ןַעּביֹוהעגנָא טָאה ןּוז יד
 שָענ בָאה ךיִא .םּורַא גנידצלַא טימ ןּוא רהיִא טִימ טנֶענֶעזֲעג ךִיז
 .ךַײמ םענעש ן'טימ ןֶענֶעגעז ךַיז ןהעג ּוצ ךָאנ טיֹוט ן'רַאפ טנעכער
 רָעסַאװ ןעקנַירטנָא ךִיז ךיִא לָעװ ,טכַארטַעג ךיִא ּבָאה ,טיֹוט ץ'רַא
 ּורּב ןטִימ ןַעמַאמ יד ןּוהט שוק ַא ןּוא םענּורּב ס'חלג םָעד ןּומ
 , גיטרַאפ ןּוא -- רַעסַאװ קנּורט ןרֶעטִיּב םעד ןעקנִירטסיֹוא ןּוא ל'רֲעד

 זנּוא ַײב זיא רדפ םיּוצ .חסּפ רֶעגַילַייה רעד ןָעמּוקֲעג זיא סֶע
 רעדנִיק יד ּוצ ןערהָאפעגקַעװַא זיִא רָעטַעפ רַעטלַא רעד .ןֶעווֲעג טינ רֶעגַײק
 .ןּוא ,רדס םּוצ ן'ַעטַאמ רהיא ּוצ קָעװוַא זיא לָעטִיג-עניײש .חסּפ ףיֹוא



 .גרעכנעגייפ להחר

 לעיפיװ ,ןעקנערעג ךיא לָעװ ררס םֶענֶעי ,ןַיילַא ןֶעּבִילּבעג ןענֶעז רימ
 םַײװ שיט רעד ,גיטכיל ןֶעועג זיִא גוטש ןיִא .ןַעּבַעל לַעֹו ְךיִא
 ףיֹוא לירֲעדורּב ןַײמ טצִיז ןָאדןַעּביֹוא .סטּוג סָאד לֵא טימ טַיירנַעג
 יד ,ַײנש יװ סַײװ םהיֵא ַײּב זיִא םינּפ סָאד ; ןעשִיק רעסיֹורג ַא
 עצרַאװש ענַײז ,ןַעמַאמ רֶעד ַײּב לָאמַא ײװ םהָיֹא ןעטנַײל ןֶעגיֹוא
 ןטימ ךיֹוה רעד ןיא הדגה יד טגָאז ןּוא טציז רֶע .ןַעצנַאלג רֶהָאה
 ַא רֶע טפרַאװ לָאמ עלַא ; גַירֶעיֹורט ןעקּוק ןעגיֹוא ענַײז ; ןּוגנ םָענֲעׁש
 ןוא ,דנַאװ יד יװ ,ָעְכיילּבַא טציז ץמַאמ יד .טָעֹּב ץפיֹוא קוק
 ,ןּוגנ םָענֲעגַיא םָעד טימ הדגה יד ךיֹוא גָאז ךִיא .סִיּפָע טכַארט
 רָימ .ןַײז ּוצ ףרַאד סֶע ַיװ גנידמלַא ןֶעּוהט רַימ .ל'רֲעדּורּב ןַײמ סָאװ
 ןהערּפ ,הצמ טימ יװ רהֲעמ ךָאנ רֹורמ טימ ןֶעסֶענַעגנָא ךיז ןֶעּבָאה
 ,גיצמופ טַימ ךָאנ טרָעדנּוח ייװצ תוּכמ טלהעצעגּבָא רָימ ןֶעּבָאה
 .ןיּפש ַא יװ יֹוזַא ן'הערּפ טַאהָעג דנַײפ ץדַײּב ןֶעּבָאה רימ לַײװ
 ,רעדּורּב םָעֹד גָאז ךַיא .גידנעלהעצ םּואמ טִינ רָעֹּבֶא טרָעװ רַימ
 ם'ַעמַאמ רעד ןַעּבֶעגֶענֹוצ ךָאנ םהיִא ךיִא טלָאװ תֹוּכמ ַעלַא יד ּוצ זַא
 טָאה ץמַאמ יד .גּונֲעג ןֶעווֲעג ,ךַיז טכַאד ,םהָיא ןיֹוׁש טלָאװ ,קניײרק
 רֶעטְכֶעלֲעג רהָיא טימ טהערפרַעד ךיז ןעעּבָאה רַימ .ןּודטַעג ךַאל ַא
 רֶעטכֶעלַעג סָעמֶעלַא רָעזנּוא ןופ .ןַעכַאל ןֶעּביֹוהעגנָא ךיֹוא ןַעּבָאה ןּוא
 גנַאל ןיֹוש טָאה בוטש יד לַײװ ,רֶעגיטכִיל ןְערָאװֲעג ּבוטש ןַיא זוא
 .רֶעטכעלַעג ןיײק טרֶעהֲעג טי

 ַא ,ןַענַאלּפ טכַאמַעג ןּוא ןֶעסֶעוֶעג רַימ ןענעז ןעסֶע םַײּב |
 ּוא דנּוזֲעג ןַײז ץמַאמ יד ןיֹוׁש טָעװ טַײצ רעד ןִיא רהָאי ַא רֶעּבִיא
 .ןֶערהָאי עמּוג יד ןיא יװ ,רדס םַײּב זנוא טימ ןעצִיז ְךיֹוא טָעוו
 עמַאמ יד ןוא טּוג ןָעווֲעג זִיא זנוא ןֶעװ לָאמַא זַא ,ךיז ןהָאמרָעד ךיא
 ,סָאװרַאפ .רדס םיַײּב ןֶענַיײװ עמַאמ יד ךיֹוא טגעלפ ,דנּוזעג ןֶעווֲעג זיא
 -- ,ןֶעוֲעג טּוג יֹוזַא טלָאמעד זיא זנּוא ? ןענײװ יז טגעלפ ,ךיא טכַארש
 ,דנּוזֲעג טציא טרָעװ ץמַאמ יד ןֶעװ ,ָא .ןֶערָאװֲעג טגָאזעג טנַײה ףיֹוא
 ונּוא טלָאװ טּוג יֹוזַא יװ ,ָא .שהנאדעג טַינרָאג ןיֹוש רימ ןַעטלָאװ
 ןעפָאלשטנַא יא ץמַאמ יד .טדָערעגסיױא עדַייּב רַימ ןַעּבָאה -- ! ןֶעוועג
 .טרֶעטיצַעג ןַעּנָאה דנֲעװ יד זַא ,ּפִירח ַאזַא טיט ןּוא ןערָאװעג
 ןעגִידרעהירפ םעד ןָא ןֶעסֶענרעפ ,סיֹוא טוַײװ ,ןיוש ןעּבָאה ַײז
 .לירֲעדּורּב ןַײמ טימ ךִיא יװ יֹוזַא טרֶעיֹורטַעג טצִיא ןַעבָאה ןּוא לַעכַיײמש'
 רעד ןַעפלַעה ןָאק סָאװ :טכַארטַעג ּבָאה ןּוא ןַעטֶעועג ןִיּב ךִיא
 ,טינ טפלַעה סֶע ןּוא ,ןּוהטֲעג ןיֹוש ןעמ טָאה גנַידצלַא ? ןַעמַאמ
 ןּופ האיפר ַא ןַעפרַאװּכָארַא לָאז רֶע ,סנַא ןּוחט לָאז טָאג ןַעדַײס:
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 .ןעוהָאײרעדניק יד

 ןַעד טָאה רֶע ?לעמיה ןּופ ןַעפרַאװּכָארַא רֶע ףרַאד סָאװ רָאנ ?לָעמִיה
 רעגַײטש ַא טָא ? רֶע טָאה םיחולש גינעװ ? ןעקִיש ּוצ ןֶעמָעװ טימ טִינ
 ןַענעפֶע םהיִא טעװ ןעמ זַא ,יװ:ַײס ןעמּוק טעװ איבנה והילא .טציִא
 רעד האופר ַא ןַעגנַײרּב טינ גָעװ ןַײא טימ ןיֹוש רֶע ןָאק ,רָיהט יד
 לירֲעדּורּב ןַײמ טגָאזֲעג סָאד ּבָאה ךִיא ? רֶעווש טָאג ַײּב זִיא סָאװ ? ןעמַאמ
 טָאה רֶע רָאנ ,ןֶעלַעפֶעג םהָיא זִיא רָאטקָאד רָעד .טכַארט ךִיא סָאװ
 ענַײמ ַעלֲא רָימ טָאה רֶע .ןעליײה ןֶעלֶעװ טָעװ רֶע זַא ,טּביולגַעג טינ
 .טהָיא ףיֹוא ןֶערָאװַעג ןַייּב שזַא ןִיּב ךִיא ,ןַעגָאלשוױצ ןעגנּונּפָאה

 וחילא ךרוד טָאג טעװ ,ךַיא גָאז ,םיעכהל ּוצ ףיֹוא רַיד טָא --
 | .חאופר ַא ןַעמַאמ רעד ןעקיש ץאיבנה

 ךיא רָאנ ,טלָאװַעג יאדיַא טלָאװ ךיא ,רֶע טגָאז ,יאולה --
 ָאטשִינ ןיִא ,חולג ןיִא זיִא הניכש יד זַא .םיסנ ןַייק ןיִא טִינ ּביולג
 עיױַאטנַאפ ןַײד ןַעכַאמ טָאג לָאז ל ןַערָיזַאטנַאפ טסליװ ּוד .םיסנ ןַיײק
 .תמא'נֲא רַאפ

 .טָאג ןּופ םיסנ יד ןהָעז טסֶעװ , תמא ןַײז טָעװ סֶע ,ָאי ,ָאי --
 רַאּפרֲעד ,טִינ טָאנ ןיא רָאג ןיֹוש טסּבלג ּוד זַא ,טכַאד רַימ
 .יֹוזַא ּוטסדָער

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ןּוהטַעג לָעכיײמש ַא טָאה לירֲעדּורּב ןַײמ
 זיא רֶעציװָארַאק לָידנַעמ .זָיא טָאג סָאװ ,טַינרָאג טהעטשרעפ ענעדוי ַא
 ,ןעשנעמ ןַענַעז ןעליּבטנַאמ יד זַא ,טגָאז רֶע סָאװ ,טכֶערעג עקַאט
 ?סִיּפָע טסַײװ ּוד זַא ,טסנַיײמ ּוד ןּוא .ךַעלעשנַעמ ןֶענעז רֶעּבַײװ יד ןּוא
 יד ןֶענַעװ ןּוא ,לָעדַיימַא ןַעפַאשֲעּב ךִיד טָאה טָאג זַא ,גַײװש טָא
 ,ןעשנעמ ןַענעז עכלַעװ ,ערַעדנַא ןעדער ןיֹוש ןַעלֶעװ טָאג ןּופ םיסנ
 .ךעלעשנעמ עניילק טִינ ןּוא

 טנֶעכַערָעּב ּבָאה ךיא רָאנ ,ןעסָארדרַעפ קרַאטש טָאה ךִימ
 זַא ,טלָאװֲענ ּבָאה ךַיא לַײװ ,לָאמ סגיטנַײה הִיא ןַעגַײװשּבָא
 רעד ,לישש ןּוא גיהיר ונוא ַײּב ןַײז לָאז טכַאנ רֶעד ףיֹוא ןֶעגיטנַײה
 עקַאט לָאז ןּוא ןעדעִירפּוצ ןַעּבַײלּב לָאז איבנה והילא טסַאג רֶערֲעַײט
 | .ךיֹוא ךַאז עטּוג ַא ןעזָאלרַעּביא

 הָימ סיֹורג טִימ ; ערעשטַעװ ןעסֶעּבָא טּכעלרַעד םיֹוק ןַעּבָאה רימ
 ּבָאה ַעגְירֶעּביא סָאד ןּוא ,ןמוקיפא לָעקיטש ַא ןֶעסַעגַעגפיֹוא ךִיא ּבָאה
 םינ ןיא ןַעקִילג ןַעגרָאמ רימ לָאז סֶע ,ענעשעק ןַיא ןֶעטלַאהעּב ךיא
 ,ןעטלַאהעג קרַאטש זנוא ַײּכ ןָעמ טָאה הלּוגס רעד ןּופ -- ,ןָעלעיּפש
 ,ןַײװ ןֶעטיֹור זָאלג סיורג ַא ןאיבנה יהילא רַאפ ןַעמָאנַעגנָא ּבָאה ןּוא
 :שייט ןַעטַײװ םעד ןַעגעקטנַא טלעגיּפשענּבָא קרַאטש ךִיז טָאה רֶעכלֶעװ



 .גנרעננעניפ לחר

 םימ ןעטנּוא ןַײװ זָאלג ץפיֹוא ןעקוק ּוצ ןעש ןֶעועג זיא סֶע .ךוט
 ןעּבילקעגסיֹוא ךִיא ּבָאה ן'איבנה יהילא רַאפ .לירֲעלַעט םָענרֲעזעלג ַא
 ודילא רַאפ .סֹוּכ סעמַאמ רֶעד טימ לירֲעלעט עטסנעש סָאד דָארג
 רעטסָארּפ ַא טִימ זָאלגַא ןעלעטש לָאמַא ץמַאמ יד טנעלפ ן'איבנה
 :עט ןרָעזעלג ַא ףיֹוא לָאש יד ןעטיּנרַעפ ךיא ּבָאה טנַײה ןּוא ,לָאש
 לירעדּורּב ןַײמ .םהיא ןּופ טכַארט ןַעמ זַא ,ןַעסִיװ רֶע לָאז -- ,לירֲעל
 ךיא .ריהט יד ןענַעפֶע לָאז ךִיא זַא ,קנּואװ ַא ןֶעּנֲעגֶעג רימ טָאה
 רימ טָאה ץרַאה סָאד ןּוא ,ריהט רעד ּוצ ןַעּפיױל טזָאלַעג ךיז כָאה
 םִיֹּפִע ןהָעְו ּוצ טרַאװרֶע ּבָאה ךִיא .רָעמַאה ַא טִימ יװ טּפַאלקענ
 2עג ךיז ּבָאד ,ריהמ יד טנֶעפֶעַעג גַיטסַאה ּבָאה ךִיא .סעכילרעדנּואװ
 יד ןּוא עקמַאילק רָעד ַײּב ןעטלַאהֲעגּוצ ךִיז ,טַײז רֶעד ַײב טלעטש
 .ןהענּוצכרוד ואװ ןֶעּבָאה לָאז רֶע ,גידִיײל טזָאלעג ךִיא ּבָאה לעװש
 טינ רָאנ טרָאפ ךִיא ּכָאה ,ןהָעז םִיּפָע טלָאװעג ּבָאה ךַיא לעִיפַיװ
 רֲעּניא םּורַא טהָעג רנַיװַא זַא ,טלהִיפָעג רָאנ ּבָאה ךִיא .ןהָעזֲעג
 םּורַא טּנעװש ,טכַארטַענ ךיִא ּכָאה ,דנַיװ םָעד ןיִא ןּוא ,ּבּוטש רָעד
 רעלק !םִיװעג ?טִינ םהָיא ךיא הָעז סָאװ רַאפ רָאנ -- ,יהילא
 .ןהָעז ּוצ םהָיֹא הטרֲעװ טינ ןִיּב ןּוא גידנַיז ןִיּב ךִיא לַײװ ,רָימ ךיא
 ,ףתמח ךופש טגָאזעג טָאה ל'רֲעדּורּב ןַײמ יװ ,טרֶעהָעג ּבָאה ךִיא
 ,דנַיװ ן'רַאפ ןרעטיצ ּוצ ןֶעּביֹודעגנָא רהֲעמ ךָאנ ּבָאה ךיא ןּוא
 ןַײמ ךימ טָאה ףֹוס םּוצ .ּבוטש ןייא ןַײרַא לָאמ ַעלַא זָיא סָאװ
 רָע לַײװ ,דיהט יד ןַעכַאמרָעפ לָאז ךִיא ,ןּודטַעג ףּור ַא לירֲעדּורּב
 :קַעװַא ןיֹוש זִיא והילא ,סָאד טסַיײה .טגָאזָעגּבָא גנידצלַא ןיֹוׁש טָאה
 ןּוא לָעװש םיוצ ןֶעגנַאנעגּוצ טשרֶע ךִיא ןִיּב טלָאמַעד .ןַעגנַאגעג
 .ןעסיורד ןַיא ןּודמַעג קּוק ַא ּבָאה

 דלַאּב ןּוא רעטסיולק ןיִא גנולק ַא טרעהרעד ךיִא ּבָאה גנולצולּפ
 ַא --טנַיימעג ּבָאה ךיִא : ןַעקָארשרַעד ךַיז ּבָאה ךיִא .גנולק ַא ךָאנ
 ְךיִא .טשִינרָאג טשרֶע --ןעקוקמורַא ןַעּביֹוהְעגנָא ךַיז ּבָאה ךיִא .הפרש
 יד טימ רעטסנעפ יד חלג םיַײּב טנֲעמֶעַעג טָאה ןעמ ײװ ,טרֶעהָעג ּבָאה
 ןהֲעגמּורַא ןַעּביֹוהֲעגנָא ןעּבָאה ןעטסנעַיד יד טימ םעקּבָארַאּפ יד ,ןֶערִיהט
 םיחלג םָעד ,ןענִילּוקַא ןהעזרֲעד ךיִא ּבָאה לָאמַא טִימ .ףיוה ן'רֲעּביִא
 ,טגָאזַעג רַימ טָאה ןּוא טנַײװרַעּפ רִימ וצ ןַעגנַאנַעגּוצ זיִא יז .ןִיכֲעק
 ןַעּביֹוהֲעגנָא רהיִא ּבָאה ךיִא .טכיל טנופ ַא ןֶעֹּבֶעג רהיֵא לָאז ךיִא
 סָאװ ? הָירפ ץנַאג טכַיל יז ףרַאד סָאװ לז טנַײװ סָאװ --- ןַעגַערפ
 :טרעפטנַעַעג רימ טָאה יז ?הָירפ יֹוזַא רעטסיולק ןיִא ןַעמ טגנַילק
 רערענעלק ַא ןֶעווֲעג סָאד זיִא רָימ רַאפ ! ַאלרעמָאּפ ַאקנענַאּפ ַאשַאנ
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 ענעש ַא : ןעירשעגסיֹוא ןּוא טכיל יד ןַעּבֲעגֲעג רהיִא ּבָאה ְךיִא .ּפַאלק
 .םיֹוא טָאה רעטמיולק ןופ גנולק רֶעד ז ןעמַאמ רעד רַאפ הרּפּכ עיר
 ,המרש ַא רַאפ ןעקָארשרַעד ךַיז ןַעּבָאה ַעלַא .םינכש ץלַא טְקֶעווֲעג
 ,ט'תמיעג זיִא עקשַאס זַא ,הרּושּב יד טגָאזעגנָא ןֶעמֲעלַא ּבָאה ְךיִא
 יד -- טַײקגינַײלק ַא סֶעֹּפָע .דיירפ רַאפ טצנַאטעג ןַעּבָאה ַעלַא ןּוא
 ןַײמ שיִאנֲעגּבָא קידוצ רהָאי ַײרד טימ טָאה סָאװ ,עקשַאס ןַירעדרַעמ
 .לירּפַא ןֶעטשרֶע םַעד ןַעמַאמ

 .ןַעמֲעלַא ןּופ ןעשלַאהַעּב ךַיז ןעמ טָאה קנַיירק סעקשַאס טַימ
 טַײװ ץֵענרֲע טְרהִיפֲעגקַעװַא רהָאי ַא טַימ רָעהירפ יז טָאה ןַעמ
 טָאה ןַעכָאװ ַעכילטֶע טימ רָעהִירפ ןוא ,דנַאל םִירַאװ ,טַײװ ַא ןיִא
 ןַעּבָאה ןעטסנעיר יד .סקַאװ יװ ַעֹלֲעג ַא םַײהַא טכַארּבַעג יז ןֶעמ
 טגָאזעג ַעֹלַא ןעבָאה רֶעּבָא זנּוא ַײּב .עטָאחוס יד טָאה יז זַא ,טגָאזָעג
 יד ויִא טציִא ןּוא .ןַעמַאמ ןַײמ רַאפ רהיִא סֶע טלהָאצ טָאג זַא
 ןירעטיינ יד ערעמ ! ןעװעג עפקיש עשדנוזעג ַאזַא -- ןַעּברָאטשַעג
 ךיז טָאה יז :עּכעיל סיֹוא עטָאחֹוס יד ןֶעמּוקֲעּב טָאה יז זַא ,טגָאז
 עטַאט רעד ןוא ,קַעּבָארַאּפ ם'חלג רֶעצעמעריִא םָעד ןיִא טבעילרעפ
 "יז זיִא ןופרָעד ןּוא ,םהיִא רַאפ ןעּבָאה הנותח טזָאלַעג טִינ רהיִא טָאה
 טָאג רָאנ זַא ,ןַעירשעג טָאה ץשַאלז ץמהומ יד .ןֶערָאװֲעג קנַארק
 ךַיז טָאה ץמַאמ יד .ןעמַאמ ןַײמ רַאפ טלהָאצַעּב רהיִא טָאה ןַײלַא
 ןעגנַאנָעגּוצ זיִא ןּוא סַאג רָעֹד ןופ לָעמּוט םָעד ךרּוד טּפַאהַעגפיוא
 הליחג ַא רַאפ ויִא סָאד סָאװ ,ןֶענָערפ רֶעטסנעפ םּוצ ןְעגיֹוּכֲעגנייַא
 טָאה ,רעטסנעפ ץַײּב ןהָעורֲעד יז טָאה םלֹוע רעד .ןַעמָעלַא ףיֹוא
 החמּכ ץנַיר ,ענעש ַא --,דנֲעה יד טַימ ןעשטַאּפ ןַעּביֹודעגנָא ןעמ
 רָעװ ,ָאד ןיֹוׁש זיִא סֶע .דנּוזֲעג ןֶערָעװ ןיוש וטסעװ טציִא 1 רָיד רַאפ
 טציִא .רהָאי גילדנהעצ עכִילטע ףיֹוא כורג ןַײד ןֶעגעלרעפ לָאז סֶע
 טסהָעז ּוד סָאװ ,המקג רָעד טַימ ךַיז ןעהערפ ןּוא ןֶעּנֲעל ּוטספרַאד
 זַא ,ןהָעז טסעװ .ןּודמֲעג סטכעלש רייד טָאה יז סָאװ רָעד ןָא
 ,רָעטרעװ יד גידנֲערעה .רָעשדנּזַעג ןֶערַעװ ּוטסָעװ ןָא טנַײה ןּומ
 .טכַאלעגסיא לָעסִיּב ַא ךיז טָאה ןּוא טלַעכִיימשַעג עמַאמ יד טָאה
 יד ןיִא יװ ,ל'רעַײפ ַא רהיִא ַײּב ןֶעִיװעג ךיז טָאה ןֶעגיֹוא יד ןיִא
 םנַעמַעלַא גָידנַערעה ןּוא לעכיימש רהיִא ףיֹוא גידנעקוק .ןֶערהָאי ַעטּוג
 ןעפָאלעגנַײרַא ןיּב ךיִא .גָידֲעּבַעל ןַערָאװַעג רָאג ךיִא ןִיּב ,רָעטרֶעו
 ,עצינּומָאּפ ןיִא ןעסָאנַעגסיֹוא ןּוא םס זָאלג סָאד טּטַאחֲעג ,ּבוטש ןיִא
 םס ןַיק לָאמנַײק רָאג זיִאס יװ ,יֹוזַא זָאלג סָאד ןעשַאוֲעגסיֹוא
 טימ ליפ ןָערָאװֲעג זיִא ץרַאה ןַײמ .ןעװוֲעג שִינ טלַעװ רעד ףיֹוא
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 ,ןעקּוקּוצסורַא סָאװ ףיֹוא טַאהֲעג רעטַײװ ןיֹוׁש ּבָאה ךיִא - גנּונּפָאה
 הרמּכ ַא זיִא עקשַאס ,טָאג ןעקנַאד .ןַערַאּפשּוצנָא ךִיז סָאװ ףיֹוא
 ןעּוהט סָאװ ,ןַעמעלַא ּוצ ןהָעגסיֹוא לָאז ףֹוס ַאזַא --ןַעמַאמ ןַײמ רַאפ
 טָאה רָימ .טיֹוט ןָא ןַעסֶעגרעפ ןעצנַאגניִא ּבָאה ךיִא .סטכעלש ןָעדּוי
 ּבָאה ךיִא .ןַעטַײצ עטוג ףיֹוא ןַעפָאה ןּוא בעל טלָאװעג רָאנ ךַיז
 דנֲעװ יד זַא ,גנַאזַעג ַאזַא טִימ םילהּת ץנַאג טגָאזַעגּבָא גָאט םָענֶעי
 ןעגנַאגעג םינכש ַץלַא ערעזנוא ןֶענֶעז גָאט ַײּב .ןַעגנולקעג ןַעּבָאה
 רהיִא ףיֹוא ןַעלּוק טזָאלעג ןָעמעלַא טָאה ןעמ .ןעקשַאס ןעקיקנָא
 לָאז ןעטימ ןיִא ; ןַעפָא ןְעווֲעג ןַענֶעו רֶעטסנעפ ןּוא ןעריהט ַעלַא
 ףיֹוא ןּוא ,ןַעסַײװ טימ ןֶעגיֹוצֲעגרֶעּביִא ,עקפָאס ַא ןַענַאטשַעג זיִא
 ,רַײלק סַײװ ַא ןיִא ןּודטַעגנָא ,עקשַאס ןְעגֶעלעג זיִא עקמָאס רֶעֹד
 .הלּכ ַא יװ יֹוזַא רָאג סעלפוט ץסַײװ טימ ןּוא ןעקָאז עסַײװ טימ
 עטַײװ ַא טימ ּפָאצ ַא ןיִא ןעמכָאלפרעפ ןַעווֲעג ןֶענָעז רָאה ַענעש יד
 ןפיֹוא ןּוהמֲעגנֶא ןֶעווֲעג רהיִא זיִא ןעמולּב עסַײװ ץנַארק ַא ,,דנַאּב
 ןַעּבָאה סָאד . ןַעמּולּב ץנערק ןעגעלעג ךיֹוא ןֶענַעז םּורַא ןּוא ,ּפָאק
 .ןערהָאםוצ ןעמּוקַעג ןֶענֶעז סָאװ ,םעט'חלג יד טימ םיחלג יד טכַארּבעג
 עצרַאװש ערֶעַײט ןיִא ןּוהטעגנָא ,רהיִא םּורַא ןעמעזעג ןענעז עלַא
 עטכַאמרָעפ טימ סקַאװ יװ לעג ןעוועג זיִא ןַײלַא עקשַאמ .רָעדַיײלק
 ןערָאװֲעג זיִא סָאװ טָא ..ןַענֶעלעג יז זיִא ץלָאה ַא יװ ֹוזַא .ןֶעניֹוא
 יד ָאטשִינ ,ןַעקַאּב עטיוה יד ָאטשִינ !עקשַאס טַײהנעש רֶעד ןּופ
 ןּוא ןַעצִיז עלַא .ןְעּבִילּבעג זיִא ּפָאצ רֶעגנַאל רעד רָאנ ,ערהיִא בערג
 םענייק ףיֹוא ןעמ טהעז רהערט ןַײק ,ןעגַײװש ןּוא רהיִא ףיֹוא ןַעקּוק
 ,ןַײז ןַעד ןָאק יצ .םיֹוג יד ַײּב רֶעצרעה ענרענַייטש סָעֹּפֶע --,טינ
 ,רַעטסַעװש ַערֲעטלַע ַײרד סעקשַאס ? טּברַאטש ןַעמ זַא ,טינ טרַא ַײז זַא
 רהָאי ַא רשפא ןֶעווֲעג טלַא םָענייֵא ןיִא  ןֶענַעז עכלעוו ,םנילַײרפ
 :עג טינ ןַעּכָאה יז ,ס'םלֹוג ַײרד יװ ןעגנַאגעגמוא ןענַעז ,טרָעדנּוה
 :נַײרַא ףרַאד ןעמ זַא ,טינ ןַעמ טנַײװ יֹוזַא יװ ,טכַאלעג טינ ,טנַײװ
 ,סיֹוא שזַײװ סֶע ?עקשַאס ַיװ לָעדַיײמ ןעש ַאזַא דרע'רד ןיִא ןענעל
 םיֹוג ַײּב זיִא סָאװ .ערעדנַא יד ַענייֵא בעיל טינרָאג ןַעּבָאה םיֹוג זַא
 טעװ ,ןָעּברָאטשַעג --,עדמערפ ַא יװ יֹוזַא ,טִינרָאג ?רַעטסַעװש ַא
 סָאװ ,רעדניק עשִידוי רַימ --.יוג ַא טּבַײלּב יֹוג ַא .ןַעּבָארגַעּב יז ןֶעמ
 ,טיֹוט םַעקשַאס טִימ טהערפַעג הָירפ-רַעד ןיִא טשרָאקַא ךִיז ןֶעּנָאה
 ןּוא ןַעניֹוא יד ןיִא ןערהערט טימ רהיִא ןַעּבַעג ןנַאטשֶעג ןַענַע
 זיִא גידנעלַיװ םינ :רהיִא ןופ ןַערָאװֲעג זיִא סָאװ ,טקוקעג ןֶעּכָאה
 ןעּבָאה טכיל ץסיֹורג .רהיִא ףיֹוא גידנַעקּוק ,ץרַאה סָאד ןַעגנַאנּוצ
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 ןוא ןַענַאמשעג זיִא קַאיד רעד ןּוא ,ּפָאק רהיִא ןֶעּנֶענ טנֶערבענ
 טָאה לָעשִיט ן'פיֹוא .טנַעּמָאקּוצ רהיִא רַעטנוא טעּבלָאּבעג םֶעּפֶע טָאה
 .רַאטש ַא טְלהִיפָעג ךִיז טָאד סֶע סָאװ ןּופ ,טרעכיֹורעג סֶעֹּפֶע ךַיז
 ּואװ ,טכַארטַעג רָאנ ּבָאה ןּוא ןְענַאטשַעג ןִיּב ְךיִא ...חיר רֶעֹק
 רשפא רֶעדָא ,םונהיג ןיִא םִיוֲעג ? המשנ טַעקשַאס ןעמקעגניהַ זיִא
 יז זיִא רשפא .ןיֹוׁש ךִיז טְנִיפֶעג יז ּואװ ,טסַײװ רָע ; דנשענ רָאנ
 טָעװ ןַעד ּואװ ?ריזח ַא ןיִא ,דנּוה ַא ןיִא ןערָאװֲעג טגלונמ ןיֹוש
 בעד רַאפ ?סָעקשַאס יװ עגַידניז ַאזַא ,המשנ ןימ ַאזַא ןַעמוקניהַא
 ,ןערֶעװ לגלּוגמ לָאמ ןַעּבעִיז ןַעפרַאד יז טָעװ ןַײלַא תֹורצ סָעמַאמ
 --? רהיִא ןּופ ףֹוס רֶעד ןַײז טֶעװ סָאװ רָאנ .היח רֶעדנַאנַא ןיִא לָאמ ַעֹלַא
 אמהסמ טהעטש םירפס ץעסיֹורג ןיִא .ןַעסִיװ טלָאװעג ךיִא טלָאװ
 טסַײװ רֶע .ל'רֲעדּורּב ןַײמ ןֶענערפ לָעװ ךיִא .ןופרעד ןֶעּבירשעג
 -  .םַײהַא קָעװַא ךיִא ןִיּב קנַאדעג םעד טִימ ןּוא .אמּתסמ

 ,גידנעפָאלש ןַעפָארטַעג לירֲעדּורּב ןַײמ ְךיִא ּבָאה םִייה:רָעד ןיִא
 ּבָאה ךיִא סָאװ ,םהיֵא טלהעצרעד ,טְקֶעוװעגפיֹוא םהיִא גָאה ךיִא
 ַא םהיִא ךיִא ביג גנולצּולּפ ןוא ,גּוטש ןיִא הלג םָעד ַײּב ןהָעזֲענ
 : גָערמ

 | ?טסַײװ ּוד ?המשנ םעקשַאס טציִא זיִא או --
 :טױפעשנֲעַעג רימ טָאה ןּוא ןּודטָעג טכַארט ַא לָעסִיּב ַא טָאה רֶע

 .חור ַא שטצִיז יֹוג ַא ןיִא ,המשנ ןַײק טִינ טָאה יֹוג ַא
 ?חּור ַא טסַייה סָאװ --
 --,חור ַא טציז יוג ןֶעדעי ןיִא ;רעטּוניטינ ַא זיִא חּור ַא--

 .טסנרע טְרֶעפטנֶעֶג לירֲעדּורּכ ןַײמ טָאה

 ןַײרַא טהָעג המשנ סייֹוג ַא זַא ,טנַיימֲעג ּבָאה .ךיִא ןּוא --
 תֹומשנ יד ,סָאד טסַײה ,יֹוג ַא יא קִידוצ ךָאנרֲעד ןּוא ,היח ַא ןיִא
 .ענֶעגייֵא יד ץלַא ןענַעז םיֹוג ןּופ ןּוא תֹויח ןּופ

 ,סָאּפש טימ יװ יֹוזַא טגָאזעג ךיִא ּבָאה רֶעטרַעװ עגיזָאד יד
 םעד ןַעגעקטנַא לַײװ ,םָעד ןיִא טינ ךיֹוא ּביֹולג ןַײלַא ךיִא זַא
 ;ןֶעלַאפֶעג קרַאטש ןָעוֲעג ךיז ַײּב ְךיִא ןיּב גנּודלִיּב םילרֲעדּורּב
 לָאז רֶע ,םָעד ןיִא ּביֹולג ךיִא זַא ,ןֶעגָאז טלָאװעג טינ בָאה ךיִא
 .ןעמָארטעג דָארג ךיִא ּבָאה לָאמ סָאד רָאנ .ןֶעכַאל טִינ רִימ ןופ
 ןַײז ןָאק םִע זַא ,רָימ טימ ןֶעוֲעג םיּכסמ ךיֹוא זיִא ל'רֲעדּורּב ןַײמ
 ןיב ךיִא .ענענייֵא יד ןֶענָעז תֹויח ןּופ ןוא םיֹוג ןּופ תומשנ יד זַא
 ַא ,ןעסָאלשַעּב ּבָאה ןוא ,רעצלָאטש לעטִיּב ַא ןערָאװעג  ךַיז ַײב



 .גרעכנענייפ להר

 טָאה ס'רעסֶעּב ןַייק .ריוח ַא ןיִא ןַײרַא טִיװֲעג זיִא המשנ סעקשַאס
 .טנעידרעפ טִינ ןֶעגיֹוא ץנַײמ ןיִא יז

 ןַעּבעג דרֶע רֶעד ןיִא ןֶעכָאװ ראּפ ַא ןופ ןיֹוש טגעִיל עקשַאס
 ןַײמ ןּוא ,זָארג ןעסקַאװעגנָא ןיֹוש זיִא רבק רהיִא ףיֹוא .רעטסיולק
 ןיוש ּבָאה ךיִא .ןּוגנ םִענֲעגייֵא םָעד טַימ ץלַא ךָאנ טעּפירח עמַאמ
 ןּודמ סָאד ןָאק ךיִא רָאנ ,ןַעּבעל ןֶעּבִילּבַעג ןיּב ךיִא טָאװ ,הטרח דלַאּב
 ארֹומ רֶעּבָא כָאה ְךיִא .ןַאדרַאפ ןֶענַעז ךֶעלעּבעװוש --לִיװ ךיִא ןֶעו
 נָא רימ ךַיז טָאה ל'רֲעדּורּב ןַײמ ןעכלֶעװ ןּופ ,רבקה טּוּביח רַאֿפ
 ןייֵא ןּופ ןעפרַאװ ךַימ טָעװ ןעמ זַא ,רימ רעלק ךיִא ; טלהעצרעד
 ,אלימ ּ!רָעסֲעַּב ןַײז ןֶעד רַימ שָעװ ,ןרָעדנַא םָעד זִיֹּב טלַעװ קֶע
 רשפא טָעװ ,ןרעטַאמ ָאד ךִיז רֶעסעּב ןיֹוש ?ןוהט ךיִא ןָאק סָאװ
 .דנַיז יד ףיֹוא שינַעמּוקּבָאנַא ןַײז

 ןעלטיגעניײש .ןֶערָאװַעג רֶעגרֶע רעטַײװ סָאװ דָימ זיִא לַײװרַעד
 בוטש ןיִא ןַיילַא ןֶעּבילּבֶעג ןיּב ךיִא ןּוא ,טגָאזֲעגּבָא ןעמ טָאה
 ןעמַאמ רֶעד ןֶעּבֶענ ןּוא ,ןירעמערק ַא םָארק ןיִא .עט'תיּבח-לעּב ַא
 טנעלפ עמַאמ יד , ןעטענק טנָאקֲעג טינ ךיִא ּבָאה הלח ןִייק .ןִירַעצַיז ַא
 ןֶעּבֶענ הלח יד ןעטענק לָאו ךיִא ,גָאט-רַאּפ גָאטַײרפ ןַעקַעװפיוא ךִימ
 ןייֵא ןיִא ,דנעה עטעקַאנ טימ טָעוורָאּב ןענַאטשעג ןַיּב ךיִא ; טָעּב רהיִא
 ךִיז ךיִא גֶעלפ דנַאה רָערֲעדנַא רעד טִימ ,רָעפַאװ טרָאװק ַא דנַאה
 ןענעז ןַעגיֹוא יד לַײװ ,ןֶעלַאפ טִינ לָאז ךיִא ,לָעקנַייּב ץ'רַאמ ןעטלַאהּוצ
 ,ןעפָאלש ּברַאטש ןּוא ,םִימ יד ןּומ לַאפ ךיִא .טּפֲעלקרַעפ רָימ
 ןָא ךיז טסִיג סֶע ןּוא ,רנעה יד ןּופ םיֹוחַא רָימ טלַאפ טרָאװק יד
 יד .קינּפּורקַא טרֶעװ גייט יד ןּופ ,רָעטלּומ ןיא רָעסַאװ לעִיפ ּוצ
 ןּוא דנֲעה יד רֲעֹּביא ןעגָאלש ןָא ךימ טּביֹוה ,זִייּב טרֶעװ עמַאמ
 טִימ טפָארטשַעג יז טָאה טָאג ,קַאלש ַא ןִיּב ךיא זַא ,רָימ ףיֹוא טַײרש
 'ןְעּבעגעג טִינ רהָיא רֶע טָאה רָעדניק עטכער ןַיײק וליפא ; גנַידצלַא
 ףהיפ ךיא .ןודמ ּוצ סָאװ ,טִינ סַײװ ןּוא ,ןָענַײװ ןָא ּביֹוה ךיא
 ןיּב ךיא ?ןַעפלַעה ךִיא ןָאק סָאװ רָאנ טכֶערֶעג זַיא עמַאמ יד זַא
 ןּוא עטַאלז עמהומ יד טמּוק ףֹוס םיּוצ .גָירעפעלש ןּוא דעִימ טרָאפ
 ַענעגַײא יד רָעטַײװ זִיא גָאטַײרפ ןַעטַיײװצ ן'פיֹוא .הלח יד טענקרַעפ
 .הלח ןעטענק ןֶענָאק טרָאפ לָאז ךיא זַא ,לָיװ עמַאמ יד .הרצו

 ּבָאה ,ןַעכּוז סִיּפָע דָאמָאק םּוצ ןֶעגנַאגָעגּוצ ךיִא ןִיּב לָאמ ןייֵא
 ,יינש יװ םַײװ ,דַײז ײװ ענִיד ,דנַעװַײל קיטש סיורג ַא ןענּופֶעג ךִיא
 ףיֹוא רימ, -- '?דנֲעװַײל ַא רַאפ סֶע זַיא סָאװ ,ךיא גערפ ,עמַאמ;
 ע'תמא ןיִא ןַעגַעל ךַיז לָיװ ךיִא ;רָעטכָאט ןַײמ ,רעדיילק ַעגיּבייַא



 . ןערהָאי-רערניק יד

 זאו ,גנולצולּפ ןַעּגרַאטש אמתסמ לָעֹװ ךִיא ,םיכירכּת ַעֹנֶעדנֶעוַײל
 יד גידנֲערעהרַעד .י"טיכירכּה עטּוג ליטדעטש ןַיא ןַעמהָענ ָאד רהָיֹא טָעוװ
 :עגקֲעװַא ןִיּב ןּוא דנעװַײל יד ףרָאװַא ןֶעּנֲענֶעג ךִיא גָאה רֶעטרֶעוו
 ךיא .ןענַערּברעפ דנֲעװַײל יד לָעֹװ ךִיא זַא ,ַירשַעג ַא טימ ןַעּפָאל
 שדק ןֹורא םָעד טנֶעמֶעַעגפיֹוא ּבָאה ,להּוש ןַיא ןֶעפָאלעגקֶעװַא ןִיֹּב
 ןעסעזעג ןֶענֶעז סָאװ ,ךעלגנּוי יד .טניָיוֲעגסיֹוא טּוג טרָאד ךִיז ּבָאה ןּוא
 .גידנעקוק רימ ףיֹוא טנייװעג ןעּבָאה ,טנרעלעג ןַעּנָאה ןּוא להּוש ןַיא
 רעד .ןַײװעגַא טַימ ןַעדַייז םיױצ ןַעפָאלטנַא ךַיא ןִיּב להּוש ןופ
 ןָא טַײרג ןעמ זַא ,טגָאועג טָאה ןּוא טגיהּורֲעּב ךימ טָאה עדַײז
 טָאה עדַײז רעד .רהָאי טרעדנּוה ןַעּכֶעל טשרע ןַעמ ןָאק ,םיכירכּת
 ,ןָעלהּוש ץלַא ןיא ןעפורסיוא רֶע טָעװ ןֶעגרָאמ זַא ,טגָאזעגּוצ רימ
 אמקסמ טָעװ טָאג ןּוא ,ןַעמַאמ יד רַאפ םילהּת ןַעגָאז לָאז ןעמ
 :דָעטש ץנַאג ןּופ םילהּת ן'טימ עדַיײז רעד ןּוא שדק ןֹורא רעד .ןַעפלַעה
 .םַיהַא עטכַארטרַעפ ַא קָעװַא ןַיּב ךִיא ; טגיהּורְעּב ךִימ ןעבָאה ןֶעדּוי לימ
 ויא לירֲעדּורּב ןַײמ .גידנַעפָאלש ן'ַעמַאמ יד ןֶעמָארטַעג ךיא גָאה טרָאד
 יד זַא ,טגָאזעג רַימ טָאה רֶע ;רפס ַא טִימ רהְיא ןֶעּבעג ןַעסֶעזעג
 .ןֶערָאװַעג ןעּפָאלשטנַא זַיא יז רָעדַייא טנַײװַעג רהֲעז טָאה ץמַאמ
 ןיא ןעמ טָאה החנמ רַאפ ; גָאטשרעגָאד ןֶעווֲעג זַיא גָאט ןעטַײװצ ן'פיֹוא
 ןעכָאװ רָאּפ ַא קָעװַא רעטַײװ זִיא יֹוזַא .טגָאזעג םילהּת ןעלהּוש עדי
 | .גָאטהעװ טימ ןוא תורצ טימ

 ןעמּונרַעפ ןֶעווֲעג ןִיּב ךיא , תועובש-ברע טּבעלרעד ןיֹוש טָאה ןֶעמ
 ענַײמ טימ ןַעדַײז םָעֹד ןעפור טְקִישֲעג טָאה עמַאמ יד ,טיילק ןיא
 טָאה ,ןעמּוקֲעג עלַא ןַענַעז יז זַא .רעדניק-רעטסעװש ןּוא ס'רעטעפ
 וליפא רהיא ןַעּבָאה ַײז ; ןֶעגָאז יודיו לָיװ יז זַא ,טגָאזַעג יז יז
 ,רהָיא טימ ןַעווֲעג םיכסמ יז ןַעּבָאה ךָאנרַעד רָאנ ,ןּופרֲעד טדערעגּבָא
 רעד ןֶעווֲעג זיא סָאד ;ל'רפס ןַײלק ַא טכַארּבעג טָאה שמש רֶעד
 ,רָעטרָעװ עגיצנייַא טגָאזֲעג רָע טָאה ל'רפס םָעד ןּופ ןּוא ,קֹוּבי רנעמ
 ןַענַאטשַעג ןַיא לירֲעדּורּב ןַײמ .טגָאזעגכָאנ םהָיֹא טָאה ץמַאמ יד ןּוא
 יװ ןַעפָאלַעגנַײרַא ןיּב ךיא .טנַיװֲעג טָאה ןּוא ריהמ רעד רָעטנּוא
 לָאז רֶע ,שמש ןפיֹוא ןעַײרש ןעּביֹוהֲעגנָא ּבָאה ךיִא ,ענעגושמ ַא
 רֶע ,שִינ ליװ ךַיא ?ןוהט ּוצ ָאד רֶע טָאה סָאװ -- .,ןדָעגקעװַא
 :םיֹורַא ךַימ טָאה ץדַײז רָעד .ןערהָאי סעמַאמ רעד ןעצריקרָעד לָאז
 ןעמ טוהט סָאד זַא ,טרֶערֶעגנייַא רָימ טָאה ןּוא ךיק ןִיא טרהִיפָעג
 ,קָענַאג ן'פיֹוא לירֲעדּורּב ןַײמ טימ ןַעסֶעזָעג ןיּב ךַיא .הלּוגס ַא רַאמ
 -עג ןענעז רַעּבַײװ ; ןערהערט ַערֶעטִיּב טימ טנייװעג ןַעּבָאה רימ ןּוא
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 .גרעכנענייפ לחר

 ןֶעּבָאה רַימ .גידנעקוק זנּוא ףיֹוא טצפיועג ןֶעּבָאה ןּוא ַײּברַאּפ ןֶעגנַאג
 ןַײרַא רַימ ןַענַעז טלָאמעד .ןהֵעגקָעװַא ןעלָאז יז ,טּבעלרַעד םיֹ
 ןופ םִיּפָע גידנעגָאז טנַײװעג דַייהרעליטש טָאה ץמַאמ יד :בוטש ןַיא
 נָאה ךיִא ,שִיט ןיפיוא ןֶענֲעלַעג זיִא קֹוביײרבעמ רעד . החנמ ןּברק
 .ןַײרַא םהָיֹא ּבָאה ןּוא ,ןהָעז טִינ לָאז עמַאמ יד טּפַאחַענּוצ םהָיא
 ,גירגֲעהעז ,ץרַאה ןַײמ טלהִיקַעג ּבָאה ןּוא ןְעוויֹוא ןיא ןַעפרָאװעג
 .ןֶעוויֹוא ןיא טנֶערּב רֶע יז

 ץעּבָאּב רעד ןעּבירשַעג ךיא ּכָאה תועונש ךָאנ ןֶעגרָאמ םיֹוא
 ףעירּב םָעד ןּופ טָאה ץמַאמ יד .ןערדָאפּוצ ןעמוק לָאז יז ,ףעִירּב א
 עמהומ יד ןעּנַײרש ןַעסייהַעג רימ טָאה ףעֶירּב םָעד .טסּואוועג טִינ
 ,תיעובש ךָאנ רֶעסֶעַּב לֶעסִיּבַא טלהיפָעג ךַיז טָאה עמַאמ יד ,עטַאלז
 ןעצנַאגַא ץמַאמ יד ןיא תועונש ךָאנ גָאט ןעטפניפ ן'פיֹוא רָאנ
 יװ ץרַאװש ןֶעווֲעג רהָיא ַײּב זִיא םינּפ טָאד ,טכַארטרַעפ ןֶעסֶעזֶעג גָאט
 סעמהּומ ןץרהָיא ןַעפּורעגפױנוצ יז טָאה גָאטיַײּכ ַײרד רעגַײז ַא .להיֹוק
 יז זַא ,טגָאזַעג ןעמעלַא ַײז טָאה ןּוא רָעדניק-רֶעטסַעװש יד טימ
 גנומכַא לָאז יז ,ץַעטַאלז ץמהומ יד ןעטעּכעג טָאה יז .טברַאמש
 רָעדִירּב יד טימ עמַאמ רהיֹא זִיֹּב ,רעדניק יד ףיֹוא לַײװרעד ןַעּבֶעג
 ױ :ַײז ףיֹוא ןעצנַאגניא ךַיז שזָאלרעּפ יז ; ןַעמִיטשַעּב סָאװ ןֶעלַעוו
 טָאה יז ,ָאטִיל רעד ןיא ןעכַײלּב ןעלָאז רעדנַיק יד זַא ,טגנַאלרעמ
 טינ םיֹוג ןַײק טרָאד ןעלָאז רימ ,טדָאטש רעטיורג רֶעְד רַאפ ארֹומ
 ,רָימ .ל'רֲעדּורּב ן'רַאפ טרעטִיצַעג ןִירעד יז טָאה טּפיֹוהרַעד ,ןערָעװ
 - רימ לָאז ןעמ ,ןעכַאמ הנותח רֶעכִיג סָאװ ןַעמ לָאז ,טגָאזעג יז טָאה
 יד ןֶעּבֶעג רימ ןעמ לָאז ןדנ ןּוא ,ןַאמ ןעגנוי ןעלעדַײאנַא ןַעּבֲעג
 .האוצ ס'עמַאמ ןַײמ ןֶעווֲעג זיִא סָאד טָא .ּבוטש

 טָאה ץמַאמ יד .ל'רעדורּכ ןַײמ טימ ךִימ ןַעפּורֶעגנַײרַא טָאה ןַעמ
 עכילשע ןעטלַאהעג יֹוזַא זנּוא טָאה ןוא ןעמּונָעגמּורַא ןָעדִיּב זנוא
 עכִילטַע .טָעּב ן'פיֹוא ןעלַאמעגמּוא לָאמַפ טַימ זִיא יז זִיּב ,םּונִימ
 ָניִסַאּב .ןֶערָאװֲעג ליטש ךָאנרעד זִיא ןּוא טַעּפירחַעג יז טָאה טּונִימ
 רעד טָאה ןַעמ ;זָאנ רעד ּוצ רעדעפ ַא טגעלעגוצ רהָיא טָאה לָעזַייר
 -- טרהָירעג טִינ רהָעמ ןיֹוׁש ךַיז טָאה רעדעפ יד ןּוא ,ּפירח ַא ךָאנ טרֶעה
 ניק , עמַאמ ןַייק רהָעמ ָאטשִינ, ו גיּבַײא ףיֹוא ןֶערָאװעג ןַעמָאלשטנַא
 ַעלַא ןַעּבָאה רַימ ,ןּוהטַעג יירשעג ַא ץטַאלז עמהּומ יד טָאה "! ךֶעלרֶעד
 רעד ףיֹוא טגעלַעגקַעװַא ןעמַאמ יד טָאה ןַעמ ...ןעַײרש ןָעּביֹוהעגנָא
 טימ טקערעגוצ יז טָאה ןעמ ןוא טכיל ןָעדנּוצעגנָא טָאה ןַעמ ,דרָע
 .ןעגָאלק טצעזעגרֶעדִינַא רהָיא םּורַא ךיז ןַעּנָאה ַעלַא .ןעצרַאװש

 יא
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 . ןערהָאײרעדניק יד

 2ָעֹנ ןיא עמַאמ יד זַא ,טסּואועג ליטױעטש עצנַאג סָאד טָאה דלַאּב
 םיֹוק טָאה ןַעמ ,טרָעגעלעּב ןֶערָאװֲעג זיא בוטש רָעזנּוא .ןעּברָאמש
 ?מּוא זיא שמש רעד עקשָאמ .ןהֵעגנַײרַא רַעדֶא ןהעגסיֹורַא טנָאקעג
 ,טנָאוָעגנָא םהיֵא טָאה עדַײז רֶעד ,רעט'מס'רעפ ַא יװ ,ןַעפָאלעג
 ;ףורַא-גרַאּב ,ןָא;ןַעּביוא ןעטכַער ן'פיוא רבק ַא ןַעּבָארג לָאז ןֶעמ
 ןַעּבָאה סענעטלָאק ץנַײז ןּוא ּפָאק ן'טימ טלַעקָאשעג טָאה ץקשָאמ
 ןַענעז עטָאּפַאק רעד ןּופ סעלָאּפ יד ,ןעטַײז עלַא ןִיא ןעפרָאװַעג ךיז
 דנֲעה יד טימ טִייּברַאעג טָאה רֶע ןּוא ,לעטרַאג ןִיא טקעטשרעפ ןֶעווֲעג
 ּוצ רעדירפ סָאװ טסּואוֲעג טִינ טָאה רָע זַא יֹוזַא ,ּפָאק ן'טימ ןּוא
 .טנִייװֲעג ןעּבָאה ַעלַא ,רַעּבַײװ טימ ליפ ןַעזֲעג ןַיא כושש ןיא .ןוהמ
 ןּוא ם'םיקילא לחר טִימ ס'לעטָאמ ץנַאח ןענַאטשַעג ןענַעז שיט טַײב
 סָאװ ,דנֲעװַײל קיטש ןעסיורג םַעד ןּופ טהָיינַעג ךִינ רעד ןיִא ןעּבָאה
 טנָאקעג טִינ ךִיז טָאה ם'םיקילא לחר ,ןֶענֶערּברעפ טלָאװעג ּבָאה ךיא
 .ָענ -- ,ויִא סָאר רֶׁשֹּכ ןוא טיג יװ ,דנֲעװַײל יד ןופ ןֶעּביולּבָא
 ;עֶנ ןיּב ךיִא . תקידצ ַא יװ ןַעּברָאטשַעג ןוא תקירצ ַא יװ טּבֲעל
 ןומ ּכָאװ ןוא ּפָאק ס'עמַאמ רָעֹד ןַעַּבעג דרֶע רעד ףיֹוא ןעפַעז
 ןֶענּורעג רימ טָאה דֹנֲעה יד ןופ ,שַײלמ רעקיטש ןַעסירעג ךיז
 ּבָאה ְךיִא .ןיהט טנָאקעג טִינ ְךיִא לָאה ךַאז רֶעדנַא ןַייק ; שּולּב
 וע טמרַאדַעג ךיִא ּבָאד לישש יֹוזַא טִינ רָאנ ,טנִייװעג םּוג ּוליפא
 טציִא - ,ןַעמַעּב ,ןעדער ,ןעַײרש טפרַאדעג ּכָאה ךיִא .ןענַיײװ
 ןיּב ְךיִא רָאנ .ןַעמַאמ רֶעֹד טימ ןעדער ּוצ טַײצ עשצעל יד זיִא
 ;רַאפ .טִינ ךיִא ןָאק ןַעדער ןּוא ,רָאנ טכַארט ךיִא . ךילקילגמוא
 ?ןעדעד שּוג יֹזַא ןֶענָאק ןוא עגולק עניֹזַא ערַעדנַא ןֶענעז סָאװ
 רער ךיִא !ןַעטֶעוֶעג ָאד ןענעז סֶע רעלַײמ עטלרעּפעג ַא רַאפ סָאװ
 ,יֹוזַא טרֶערֶעג ןַעּבָאה עדמערפ וליפא ,סעמחומ ענַײמ ןּופ טִינ ןיֹוׁש
 טדָערַעג ןַעּבָאה עלַא . ןערֶעװ ןעטַאשוצ טנָאקעג ןַעבָאה רענייטש זצ
 ,ןעמַאמ יד ןֶעטֶעּבַעג ןַעּבָאה ַעלַא ;לרֲעדורּב ןַײמ טימ רַימ ןּופ
 -- ךיִא טכַארט -- סָאװ ּוצ .זנוא רַאפ ןַעמֲעַּב ןּוא ןהעטש לָאז יז
 ווא רַאפ ףרַאד ז זַא ,טינ ןַעד טסַײװ יז ?ןַעטַעּב יז ןעמ ףרַאד
 ןונוא רַאפ םִינ זַא ,ןַעטַעּב יז שַעװ ןַעד ןעמֲעװ רַאפ ?ןַעטַעּכ
 ?רעהִירפ סָאװ עמַאמ ץַײרטַעג ,עטּוג ַענֲעגייֵא יד טִינ ןַעד יז זיִא
 ?רעמפ טִינ לָאז יז ,ןֶעגָאזנָא רהיִא ןעמ ףרַאד אמחסמ ,ןַײנ רֶעּבָא
 עמהומ רֶעד ץרַאה סָאד ןֶעטִינשַעג טָאה טּפיוהרעד .גנידצלַא ןֶעמֶעג
 יװַא ,טרָערָעגסרַא יז טָאה ךוּב ַא ןּופ יװ יֹוזַא : תונעמ ס'עטַאלז
 רהיִא רַאמ ,זנּוא רַאפ ןֶעטֶעַּנעג טָאה יז .טַאלג יֹװַא ןּוא לִי
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 .גרעבנעניפ לחר

 טציִא ףרַאד עכלֶעװ ,ןַעּבָאּב רָעטלַא רעד רַאפ ,רָעדנַיק ַערהיִא טִימ

 סָאװ ,רָעטסעװש ןּוא רֶעדִירּב סעמַאמ רעד רַאפ ,ץמַאמ רַעזנוא ןַײז

 םעמהּומ ָעֹלַא רַאפ -- םָעד ץּוח ַא ןּוא ,ןַײז לדנמ זנוא א ןעמרַא

 יַעג ןַעּבִעגרֲעּביִא ןֵעּביֹוהעגנָא יז טָאה ךָאנרעד . רֶעדנַיק ערָעַײז טימ

 םָאװ ,םָעמהּומ יד טִימ ןָעּנָאּב רָעד וצ טלעװ רֶענֶעי ףיֹוא עמיר

 סָאװ ,ןֶעּבֲעגֲעגרֶעּביִא רהיִא טָאה יז טור ןעמַאמ יד ןֶעּבָאה

 ןג ןיִא ןענעגֶענַעּב ַײז טַימ ךַיז םָעו יז זַא ,ןָעגָאז ַײו לא יז

 לא !ןֶעגַעקטנַא ןַעמּוקנָא רהיִא ַעֹלַא ַײז לע םִיוֲעג ,ָא .ןרִע

 :עגרַעפ ִינ לָאז יז ,רֶעיֹוא ןיִא ןֶעיושֲעג רהיִא יז טָאה לז

 ןֶערָאװֲעג ןעטָאנַעצ זיִא םֹלֹוע רֶעצנַאג רֶעֹד .רַעדנִיק יד ןָא ןַעמ

 טָאה עכלַעװ ,ןִירעגערט-רַעסַאװ יד עשָאדַאח וליפא ,ןַװעג רַאפ

 טנייװֲעג טָאה ןוא ןָענַאטשָעג ךיֹוא זיִא ,שידוי טּוג ןַענַאטשרַעפ

 ַא יװ ,ןעּפַעוַעג ןיּב ַענייֵא ךיִא רָאנ .ןערהערט ערעטיּב טימ

 .ץלָאה קיטש
 סָאה ? טִינרָאג ּוטסדָער סָאװרַאפ --

 דִי הרֲעליטש ךימ טָאה -- ?ןַעמַאמ רֶעד

 .ם'דוד םיִיַח
 ,ןעדער טשינרָאג ןָאק ךיִא זַא ,טרעפטנֲעַעג רהיִא ּבָאה ךיִא

 יָעג גָאו ַא טָאה ץעלייּב היַח .טרָענַיײטשרעּפ רָימ זיִא ץרַאה ןַײמ

 ןַעגָאז ּוצ סָאװ טִינוָאג טס
 עלַײּב היַח ןּוהטָעג גערפ ַא

 ךיִא ןָאק סָעשרבַה ַענַײמ טימ זַא ,רָעיֹוא ץפיֹוא ןָעטיִא הִיַח ןּוהמ

 ער ּוצ סָאװ טינ ךיִא סַײװ ןַעמַאמ רעד טימ רָאנ ,ןָעדער שי

 ךיִא ןִיּב גנּונײמ רהיִא ךָאנ זַא ,טרעפטנעַעג טָאה עטיִא הוה .ןעד

 עמַאמ יד .ןַעמַאמ רָעד ןּופ רּוטּפ רֶעװ ךיִא סָאװ ,ןַעדעִירפּוצ רָאנ

 ,סָאר גָידנֲערֲעהרַעד . קנערק רהיִא טימ ןָערָאװַעג םּואימ רִימ ןיֹוׁש זיִא

 ךיִא -- ,ןַעמַאמ רעד ּוצ טקּורָעגּוצ רָעטנהַענ לֶעסִיּבַא ךַיז ךיִא ּבָאה

 ףיֹוא ןוהט יירשָעג ַא לָאז ןעמַאמ יד :סנ ַא ףיֹוא טרָאװעג ָאד ּבָאה

 ןענעלַעג ןיִא עמַאמ יד רָאנ .ןעניל ַא טנָאז יז זַא ,ןֶעטיִא תוח

 .ןַעּבַעגֲעג טִיג רהָיר ןייק יליפא .ךיז טָאה ןּוא

 רעד .םיכירכּת יד טהִיינַעגפיֹוא רָעבַײװ יד ןעּבָאה לַײװרַעד

 ףרַאד ןעמ !ףיֹוא טהֲעטש רַעּנַײװ :ןּוהטֲעג יירשעג ַא טָאה שמש

 :ַײװ יַײװצ .. ןענַאמשעגפױא ַעֹלַא ןֶענַעז רימ !ןַײז רחטמ תמ םעד

 קָעװַא טָערּב סָאד טָאה ןַעמ ; טערּב ַא ןעגָארטעגנַײרַא ןַעּבָאה רעב

 םֶעד ףיֹוא טגעלַעגפיֹורַא ןעמַאמ יד ןּוא ךַעלקנעּב ףיֹוא טגעלעג

 ןיּב ךיִא .רַעסַאװ רֶעמֶע יײװצ ןַעגָארטעגנַײרַא טָאה ןַעמ .טֶעּב

 ,ןהָע טלָאװעג ּכָאה ןוא סנַעּפָאקוצ ןַעמַאמ רֶעד ַײּב ןַענַאטשַענ
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 . ןערהָאירערניק יד

 ,םינּפ רהיִא ןהָעורֲעד ּכָאה ְךיִא .ןּודמ רהיִא טִימ טָעװ ןַעמ סָאװ
 ךימ טָאה לחר הּכלמ .לֹוק ןפיוא ןענַײװ ןֶעּניֹוהעגנָא ךיִא ּבָאה
 ףעְנ רימ טָאה יז .ּבושש ץטיײװצ יד ןיִא טּפעלשַעגסיֹורַא םיֹוק
 ,ןֶעִירשַעג ּבָאה ךיִא .טציִא ןהעטש טינ ָאד רָאט ךיִא זַא ,טגָאז
 ןעמ .ןעפלָאהעג טינ טָאה סֶע רָאנ ,ןַעזָאלנַײרַא ךִימ לָאז ןַעמ
 ?עגנָא ןַעגֶעלַעג ןיֹוש ןיִא עמַאמ יד ןֶעװ ,טזָאלעגנַײרַא ךַימ טָאה
 ךיֹוא ּפָאק רָעֹד ןּוא ,רעדַײלק עירשּכ ,ענעש ,עסַײװ יד ןיִא ןּוהט
 םעד ןֶעגֲעקטנֶע םינּפ ס'עמַאמ רעד . ןֶעדנּוּבֲעגמּורַא ךַאז עמַײװ ַא ןיִא
 ןעסִירעגסיֹוא ךַיז ּבָאה ךיִא .להיֹוק יװ ץרַאװש ןֶעווֲעג זיִא ןעסַײװ
 ןעירשעג ּבָאה ךיִא .רהיִא ףיֹוא גידנעקוק ,ּפָאק ןּופ רדָאה ץלַא
 :ָאה ןּוא ןענַאטשעג ןַענַעז ַעלַא .תֹולֹוק עדליװ טִימ טמורנַעג ןּוא
 םָעֹּפֶע שמש רעד טָאה דלַאּב . גָידנעקּוק רימ ףיֹוא טצכערקעג ןַעּב
 ןעטַײהַעג רימ ןַעּבָאה רעבַײװ יד ןּוא ,ןּוחטַעג יַירשָעג ַא רָעטַײװ
 ךיִא סָאװ ,גנידצלַא ןַײז לחֹומ רימ לָאז יז ,ןֶעמַאמ יד ןֶעטֶעּב
 יז ךיִא לָעװ סָאװ ,רָימ ויִא הע .טגִידנִיזֲעג רהיִא ןֶעגֶעקַא ּבָאה
 רהיִא ןַענַעקַא ּבָאה ךיִא זַא ,טינ ןַײלַא ןעד טסַײװ יז ?ןֶעטעּב
 ײז יֹזַא יװ ,טיֹוט ץ'רַאפ ןהָעועג ךָאד טָאה ןַעמ ?טגַידנִיזַעג .טִינ
 .עֹנ לחֹומ גנַידצלַא רַימ ךָאד יז טָאד אמּתסמ .טשּוקֲעג ךַימ טָאה
 טינ רהיִא םַײװ ךיִא .ןַעגָאז טִינרָאג רהיִא ןָאק ךיִא .,ןַײנ  .ןֶעװ
 ןָאק ךיִא ,ןושל רעד ןְעמּונָעגּבָא טָאה רַימ ַײּב .ןַעגָאז ּוצ סָאװ
 ץטַאלז ץמהומ יד .ןֶעדער רָימ רַאפ ַערעדנַא ןעלָאז ; ןֶעדער טינ
 :ימ ץכִילטִע רִימ רַאפ ןּודטֶעג הנעט ַא טָאה ןּוא ןֶעגנַאנעגּוצ זיִא
 ךָאנרַעד .טרעטִיצַעג ןעּבָאה דנֲעװ יד זַא ,תולוק עניֹוזַא טימ טּונ
 ןיִא ןַעסעזֶעג זיִא דַעכלַעװ ,לרערורּב ןַײמ טרהיפענּוצ ןָעמ טָאה
 עֹּבֹומ עמהומ יד טָאה םֶהיֵא רַאמ .טְנִייװֲעג טָאה ןּוא ןַעטרָאנ
 ,ןיציּבר יד ,ץּבָאּב ןַײמ ןעגנַאנעגּוצ זיִא ךָאנרַעד .הליחמ ןַעטעּבַענ
 יז לַײװ ,ןֶעטַײװ רֶעד ןּופ ןענַאטשַעג טַײצ עצנַאג יד זיִא עכלַעװו
 ןֶעּבֶענ טלעטשַעג ךַיז טָאה יז .ןֶעטיֹוט ַא רַאפ טַאהעג ארֹומ .טָאה
 ןֶענַעז רהיֵא ךָאנ .טַאלּב ַא יװ טרֶעטִיצֶעג טָאה ןּוא ןַעמַאמ רֶעד
 ץנַאג טרֶעיֹודֲעג טָאה סָאד ןּוא ,דנַײרפ עטּוג ןּוא םינכש ןַעגנַאגָעגּוצ
 ןַײק ןעוֶעג שינ לעטדעטש ןיִא ונּוא ַײּב זיִא רֶעװ לַײװ ,גנַאל
 ...?טיֹוט ן'כָאנ דנַײרפ רָעטּוג ןַייק ןַעווֲעג טִינ זיִא רֶעװ ןּוא ,ןכש

 *ָאוֲעג זיִא םָע .ןּוהטעג יירשַעג ַא רֲעדעיװ טָאה שמש רָעד
 -ךַימ ןּוא ןַעּבירטַעגסֹורַא רָענַײװ יד טָאה ןֶעמ  .רֶעדליּפַעג ַא ןַער
 ןעמַאמ יד טָאה ןעמ ,ןֶעלִיּבסנַאמ ןַײרַא ןֶענֶעז סֶע .ַײז טימ ךיֹוא
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 .גרעבנענייפ לחר

 :םיֹורַא ןֶעּביֹוהֶעגנָא יז טָאה ןֶעמ ןּוא לָעמֲעּב ַא ףיֹוא טנעלעגפיוהַא
 זַא ,ןְעִירשֲעג יֹזַא טָאה רָעּבַײװ םלֹוע רעד .כוטש ןּופ ןָעגָארט
 טימ ךיִא .לֹוק ןפיֹוא טנַײװעג ןֶעּבָאה סֶעיֹוג ןּוא םִיֹוג ַעגִימּורַא יד
 ןַעּבָאה ןּוא דנֲעה יד רַאפ ןעטלַאהָעג ךַיז ןעּנָאה לרעדּורּב ןַײמ
 -ָעגקַעװַא ןַעמַאמ יד טָאה ןעמ !ץמַאמ :לֹיק ןייא ןיִא ןעירשעג
 יד .םַײה רעניּכיֵא רעד ּוצ ךָאנרַעד ןּוא ,להּוש רֶעד ּוצ ןָעגָארט
 .ָעֹנ ץלַא טָאה ןּוא סַאג רָעד רֶעּניִא ןֶעגנַאגעג זיִא עטַאלז עמהומ
 ,טָאג טַימ טרֶערעג רָאנ טָאה יז .סיֹהַא ךּוּב ַא ןּופ יװ ט'הנעמ
 טָאג ץלַא ןּוא ,םיצורּת ןַײלַא טרעפטנֶעַענ ,תוישק םהיֵא טנַערפעג
 ןעגנַאגעג ןֶענעז ררח ס'שמש םעד ןופ ךַעלגנּוי יד . טכַאמַעג טכֶערעג
 :ָעג טָאה שמש רעד .םילהת ןופ םיקוסּפ ןֶעגנּוזעג ןָעּנָאד ןּוא
 .תוממ ליצּה הקדצ :ןָעַירשַעג טָאה ןּוא עקשוּפ רעד טִימ ןעגנולק

 ןֶעוֲעג ןיֹוש זיִא טרָאד .םֹלֹוע-תיּב ן'פיֹוא ןַעמוקַעג זיִא ןֶעמ
 קּוק ַא ּבָאה ךיִא .בּורג ץפעיט ץצרַאװש ,עטלַאק ַא ןעבָארגעגסױא
 על ןעמ טֶעװ ָאד טָא . ןרעטיצ ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא ְךיִא ּכָאה ,ןּוהמֲעַנ
 עמַאמ ענעש ַאזַא 1 ןַײלַא ןַעּבַײלּב יז טָעװ ָאד טָא ? ןָעמַאמ ןַײמ ןעג
 ןעמ טָעװ ץמַאמ ץגולק ןוא ענעש ןַײמ ,בורג רֶערעטְסניפ ַאזַא ןיִא
 עמַאמ יד סָאװ ,רָעילָאטס רֶעד ןמלז ? רָעו ןּוא ,דרֶע טימ ןעמישרעפ
 טנעקרַעד הּכוס ןַײז ךָאנ זַא ,ןעכַאל גידנעטש םֶהיא ןּופ טנַעלמ
 טָאה ןַעמ .יֹוזַא טרָאפ רֶעּנֶא זיִא סֶע .ץראה:םַע'נַא זיִא רֶע זַא ,ןֶעמ
 טעװ סִיוֲעג . ןעמָאנ רהיִא ןעקנעדעג לָאז יז ,ןַעמַאמ רעד טגָאזעגנָא
 ןענװַאד ןיִא ןַעגָאז לָאמ ָעלַא םהיִא טנעלפ יז .ןְעקנַעדָעג םהיִא יז
 רֶע ,דמלמ םָעד ַערֶא ןֶעשֶעּבֶעג וליפא טָאה יז .לֹוק ךיֹוה ַא טִימ
 לָאמ ַײרד .ןעמָאנ ןַײמ ןּופ קּוסּפ םעד ןענרעלטֹוא ךיֹוא ךַימ לָאז
 ,ןעסעגרַעפ טִינ ןַעמָאנ םָעד לָאז יז ,טגָאזעגנָא רהיִא ןָעמ טָאה
 טרָאד .ּבּורג ןיִא ףעיט קירטש ףיֹוא טוָאלַעגבָארַא יז טָאה ןַעמ ןּוא
 ןּוא ,דרֶע ַעלֲעקֲעז ַא טַימ ךָעלטערּב טנעלעגסיוא ןַעגעלעג ןְענעז
 רעד ףיֹוא .רֶענַיּב עטרַאדָעגסיֹוא יד טגָעלעגקַעװַא ןעמ טָאה ףיֹורֲעד
 יֹזַא ַײז ןֶענעֶיל טציִא ןּוא ,טרַאה ןַעווֲעג יז זיִא ַענֶערֶעּפ רעסיורג
 ןעטינשעגנייַא רִימ טָאה ,ןַעגנַאגָעגּוצ רִימ ּוצ זיִא רֶעצִימֶע םָעֹּפִע . ליטש
 :ָארט סָאד ןעטייהַעג רָימ טָאה ןּוא ןֶעצרַאה ן'פיֹוא לָעטפַאק םָאד
 ןייַא ןעטיש ןַעמּונעג ןמלז טָאה דלַאּב .יֹוזַא רהֶאי ץנַאגַא ןֶעּ
 א ןערָאװֶעג זיִא טּונימ ַא ןיִא ןּוא ,רָערֲעדנַא רֶעד ךָאנ עקטַעּפָאל
 ןערעװש ַא טַימ ןעמַאמ יד ןַעטָאשרעפ -- ,ּבורג רָעד ףיֹוא לֵיגרֶעּב
 יװ .שידק ןעכיוה ץנַאג ַא טגָאזֲעגּבָא טָאה לירעדורּב ןַײמ . גרַאּב
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 . ןערהָא-רעדניק יד

 הַא עמַאמ יד טָאה טסױמּוא טִינ !ןֶעוֲעג אנקמ םהיֵא ּבָאה ְךיִא
 רימ ןּופ תחנ ַא רַאפ ןַעּבָאה טָעװ סָאװ . ל'רֲעדּורּב ן'רֶעּציִא טרָעטִיצַעג
 ןַעּבֲעל ןַײמ ןיִא לָאמ עטשרע סָאד 3 טלעװ רֶענֶעי ףיֹוא עמַאמ ןַײמ
 ןערָאװעג ןַעריֹוּבַעג ןיּב ךיִא סָאװ ,ךילקילגמּוא טלהִיפענ ךַיז ךיִא ָּאה
 רַאפ :ןרעטלַע יד ַײּב רעַײט ןַײז עקַאט ףרַאד לָעגנוי ַא . לָעדַײמ ַא
 .ןעּבָאה בעיל םֶהיִא לָאז ןעמ , טהָעװ רֶע ןיִא ןַײלַא שידק םָעד
 טָאה יו זַא ,רבק ןיִא ןעניל ּוצ טוג ןַײז ןַעמַאמ רעד טָעװ םִיועג
 | .שידק ַאזַא שזָאלעגרעּציִא

 ּבָאה ןּוא טְגְיהּורֲעּב לָעסִיּבַא ךַיז ךיִא ּבָאה קנַאדעג םָעֹד טִימ
 טָאה ןהעג םַײּב .רַעַײװ עלַא טִימ ךַײלג םַײהַא ןהֵעג שזָאלַענ ךיז
 רָאנ . םירסח?תולימג ןּוא טַײקמורפ םַעמַאמ רעד ןופ טדֲערֲעג ןַעמ
 ךַיז טלָאװֲעג טינ טָאה יז סָאװ ,טרעדנּואװַעג ַײז טָאה ךַאז ןייֵא
 טינ לָיװ יז זַא ,טגָאזַעג טָאה יז .טיֹוט ן'רַאפ רָאה יד ןַעמהענּבָארַא
 ףיֹוא ןעמּוק יז ףרַאד יֹוזַא ,ָאד ןֶעוועג זיִא יז יװ יֹוזַא : טָאג ןָערַאנ
 סָאװ ,םָעד ןּופ טְדָערעג רַעּבַײװ יד ןַעּכָאה רַעטַײװ .טלֲעװ רֶענֶעי
 . עמק טָעו ץּבָאּכ יד וַא ,לירֲעדּורּב ןַײמ טימ ןּוא רַימ טימ ןַײז שַעװ
 ךימ לז רֶעכלַעװ ,ליריחּבַא ןדמל ַא ןּופ טדָערַעג ןעמ טָאה םִעֹּפַע
 טָאה רענַײק  ,ןַײטש ַא יװ ,ןַײלַא ןִע גנַאגעג ןיּב ךיִא .הֹלּכ ַא רַאפ
 עטּונ ןַעהַעג טדעטש עסיורג יד ןיִא .טקוקעגמוא טִינ רִימ ףיֹוא ךיז
 ,דנֲעה יד רעטנּוא ַײז טרהיפ ןָעמ ,םילבַא יד ןעטסַײרט ןֹוא .דנַײרּפ
 ןעטסיידט ..יֹוזַא טשינ סָאד ויִא זנוא ַײּב . םִייהַא יז טַיִמ טרהָאפ ןֶעמ
 לבָא רָעד געמ לַײװרעד ןּוא ,גָאמ ןעטירד ן'מיֹוא טשרֶע ןעמ טהעג
 ןעמוקעג יב ךיִא - עמק טינ םֶהיֵא ּוצ רענַײק טָעװ ,ןֶערֶעװ עגושמ
 ןוא החנמ טנעװַאדָעגּצָא ןעּבָאה עכל ,ןעליממנַאמ יד טִימ םַײהַא
 ,העבש ןַײק ןעצִיז טִינ ףרַאד ;רעדורג ןַײמ . ןעננַאגּוצ ךַיז ןֶענֶעז
 םעמַאמ רעד .טלַא טינ רהָאי ןהָעצַײרד ןַײק ךָאנ .זיִא רֶע לַײװ
 :ײמ רָעדנֲעויֹוט רַאפ ןֶענֶעז רֶעטסעש ןּוא רֶעדִירּב יד טימ עמַאמ
 ,דרָע רעד ףיֹוא טצֶעוֶעגרעדינַא ךיז ּכָאה ןַײלַא ךיִא רָאנ זַא יֹוזַא ,ןֶעל
 טָאה לָעזייר-היתּב עשוג ערֲעַײט יד .סָעֹּפָע ןּופ ןַעטִירֶעגּבָא יװ ֹוזַא
 לָעצנַערק ַא טימ ,שַא ןיִא טרָימשַעגנָא רֶעייֵא ייווצ טכַארּבַעג זנּוא
 טמַארעגפױא לָעסִיּב ַא טָאה ןִירָעגערט-רעסַאװ יד עקשָאדַאח . לָענַײּב
 ךיִא ּבָאה רַאפרַעד .ןעכַאז סעמַאמ רעד ןֶעגָארטַעגסֹורַא ,ּבוטש יד
 טצעזעגקַעװַא רַימ ןעּכענ ךיז טָאה יז .לָעגַייּב ַא ןעקנָאשעג רהיִא
 .עמַאמ יד ןַעּברָאטשַעג לָאמַא ךיֹוא זיִא רהיִא ַײּב זַא ,ךִימ ןעטסײרט
 .ומ ,ַץדנֲעלֲענַא ,רימ ןּופ המֹותי ערעמירָאנַא ןַעּבילּבעג זיִא יז
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 .גרעבנעגייפ להר

 ןעקלינַאד רַאפ רהָאי ןהָעצכַא ּוצ טַאהֲעג הנּותח יז טָאה ןַענַעװטסַעד
 שטָאה ןּוא ,רָעדניק עכִילטע טַאהעג ןיֹוש טָאה רעכלע ,בנג םָעד
 ןעגעװטסַעדנופ רָאנ ,ךָאװ רַעד ןיִא לָאמ רָאּפ ַא יז רֶע טנָאלש טציִא
 ךימ יז טָאה -- טִינ גרָאז על טינ טרָאפ --, ןערעירפּוצ יז זיִא
 .דנֲעלֶע ןַײז טִינ טסֶעװ ןּוא ןַעּבָאה הנּותח ךיֹוא טסֶעװ -- ,טסַײרטַעג
 מָאה יז זִיּב ,טדָערֲעג יז טָאה יֹוזַא .יןתח ןֶעטּוג ַא טָאנ ַײּב רָאנ טֶעּב
 :קיטש ץנַײלק ּוצ ןֶעסִיּבֶעג טָאה יז ןֶעכלַעװ ,לֶעגיּב םֶעד ןֶעמֶעגעגפיוא
 עטוג ַא רַימ טגָאזעג ,שמלצ'ענרעּביִא ךִיז יז טָאה ךָאנרעד .ךֶעל
 ָאד ןֶעדנּוצֲעגנָא טָאה ל'רעדּורּכ ןַײמ . םִייהַא קָעװַא זיִא ןּוא טכַאנ
 ןֶעּבילּבֶעג ןִיּב ךיִא .ןַעפָאלש טגעלעג ךִיז טָאה ןּוא ַעלֲעּפמֲעַל ענַײלק
 :רֶעפ ןֶעווֲעג זיִא לָענַיּפש רֶענעכָארבּוצ רֶעד .דרֶע רֶעד ףיֹוא ןֶעצִיז
 יד .עקלַיײשטַאפ רֶערימישַאק רֶעצרַאװש ס'ַעמַאמ רֶעד טימ ןעגנָאה
 ןכרּוד טנַײשָעגנַײרַא טָאה הנבל יד ,ןעפָא ןעוֲעג ןֶענֶעז רֶעטסנַעפ
 רעד ןיִא טקּוקרַעפ ךִיז ּבָאה ךיִא . םינּפ ןיִא רִימ ּוצ ךַײלג רעטְסנֶעפ
 : המשנ םָעמַאמ רָעֹד טציִא זיִא ּואו ,טכַארטרַעפ ךִיז ּבָאה ךיִא . הנבל
 ,תֹומשנ ץגילַײה עלַא ןעשִיװצ ,רָימ ְךיִא טכַארט ,ןדע:ןג ןיִא וצ
 ןַײק ןּופ ?טסַײװ רֶעװ -- ,ןֶעטֶעּבעִיו ןיִא רשפֶא ,לָעמִיה ןיִא רֶעדֶא
 ?סוא'נַא ןיֹוׁש זיִא ץמַאמ יד -- ,טכַארטעג טינרָאג ְךיִא ּבָאה םונהיג
 ןַײרַא דלַאּב יז זיִא סִיווֲעג .עמורפ ַא ,עירשּכ ַא ,המשנ עטרעטַײלַעג
 טלהיפ יצ ,ןדע;ןג ןיִא זיִא יז זַא ,רימ רֶעלק .ךיִא . ןדע-ןנ ןיִא
 ןעלהיפ טרָאד ךַיז ןעמ ןָאק יֹוזַא יװ ?רכק ןיִא טּוג ףּוג רעד ךִיז
 ףוא דרֶע גרַאּבַא טַימ ,רנק ןרעטסנימ ,ןעטלַאק | ַאזַא ןיִא טוג
 ץַיז ךיִא ןּוא ,םִירָעװ יד ןיֹוש יז ןֶעסֶע ,ךיִא טכַארט ,םִיווֲעג ? ךַיז
 ןעסיג ןְעּביֹוהֲעגנָא ךיז רימ ןַעּבָאה ןערהערט .  גיטכ 9 רעד ןיִא ָאד
 גנֲע ויִא רַיד יֹזַא יװ ,עקנימַאמ ,ךַיד להיפ ךיִא . ןַעניֹוא יד ןּומ
 ןַײד רֶעֹּבָא . ןַעפלַעה טינ רַיד ןָאק ךיִא רָאנ ,טלַאק } ןּוא ,רָעװש ןּוא
 ןָאק יֹוזַא יװ טנַײה ,ךיִא טכַארט ,ןדע;ןג ןיִא טרָאפ ךֶאד ז זיִא המשנ
 .ןהעטשרעפ .טנָאקֲעג טינרָאג םָאד ּבָאה ךיִא ?ףּוג םָעד טכעלש ןַײז
 רעד טִימ ןָא ךיז רהֲעק ףּוג רעד יצ ,ןַעפַיװ טלָאװעג רָאנ ּבָאה ְךיִא
 ּבָאה ךיִא ןִיֹּב ,טכַארטַעג גנַאל יֹוזַא ּבָאה ךיִא .טיֹוט ץכָאנ המשג
 ג .ןעכַאז עניֹוַא ןּופ ןעטכַארט טינ רָאט לָעדַיײמ ַא זַא ,ןַעמָאלשִעּב
 :כַארט יֹוזַא ןּוא ,ץרַאה סָאד הָעװ טרָאפ רָימ טּוהט ןַעמַאמ רעד רַאפ
 רעד ףיֹוא גידנַעצִיז ,ןַעפָאלשעגניַא ךיִא ןיּב ,גידנַענַײװ ןּוא .גידנעט
 .דרֲע

 טָאה ןָעגרָאמ ףיֹוא .טכַאנ יד  ןעּפָאלשענּבָא ךיִא ןיּב יֹוזַא

 ֵּש
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 . ןערהָאי-רעדניק יד

 -ךיִא ּבָאה גָאט ןעצנַאג ַא .ןַעסֶע טכַארּבעג לָעזייר?היתּב רָעטַײװ רַימ
 ןְעסֶעזֲעג לָעסִיּבַא רעטַײװ: רימ ַײּב זיִא טכַאנרַאפ . בֹויִא  טְנֲעַיילעג
 יֵנַא רָאג ןֶעווֲעג טנַײה ןיֹוׁש זיִא יז .ןַירעגערט-רעפַאװ יד עקשָאדַאה
 :טגָאלקעג ןיֹוׁש טָאה יז .ןֶעטכֶענ יװ ענעדעירפוצ ןַײק טִינ ,ערַעדנַא
 דיּב ןֶעגָאלשַעג טנַײה יז טָאה ַאלינַאד :לזמ רֶעטִוּב רהיִא ףיֹזא
 יז .ןעדנּיאװ ןיִא ןֶעוֲעג רהיִא זיִא בַײל עצנַאנ סָאד .טיֹוט םּוצ
 ,ךילקילג ןַײז טִינ ןיֹוׁש ןָאק המותי ַא זַא ,טגָאזעג ןיוש רָימ טָאה
 ַאה ,יו ןַעװ ,יז טגָאז רענַיטש ַא .טטכעלש רהיִא טּוהט רֶערֶעדֶעי
 ַאזַא טַאהֲעג ַאלינַאד ןֶעד טלָאװ ,המֹותי ןַייק טִינ זיִא ,עקשָאר
 זַא ,טסַײװ רֶע לַײװ ,רַאפרעד יז טגָאלש רֶע ?ןַעגָאלש ּוצ יז הזעה

 .;ֵא ךיוא טסעװ. . ןעמהָעננָא רהיִא רַאפ ךַיז לָאזס רֶעװ ,םִינ טָאה
 - ..גירגעהעגקַעזַא טגָאזַעג רַימ יז טָאה ,"ןַאמ ןַײד ַײּב ןַײז יֹוזַא לָאמ
 ::סעשרבַח ענַײמ ןֶערֶעװ ר-הָאװוֲעג ךַימ ןַעמּוקָעג ןֶענעז רהיִא ךָאנ
 .,רַעטכָאט ס'ריבג םָעד ,ס'האל ץדלָאג ןּוא עקרעמ ,ם'לִידייַא הּכלמ
 ןענַעז ַײז .טרערעגסיֹוא טִינ טרָאװ ןייֵא ןַײק רִימ טִימ ןַעּנָאה ַײז
 ;םימ בָאה ךיִא .עמוטש יװ יֹוזַא רַימ ןֶעַּבַענ העש רָאּפ ַא ןעסעזעג
 -סיוא טּוג ַײרד ַץלַא ךַיז ןָעּבָאה רַימ  .טדֶערעג טינרָאג ךיֹוא ַײז
 "רנֲעװָאנ טּונ, ַא ןדָא ןעגנַאגעגקעװַא ַײז ןֶענעז יֹוזַא ןּוא .,טנַײװעג
 ? ןעדַײר טנָאקַעג רימ טימ ַײז ןַעּבָאה סָאװ ."טכַאנ עטּוג, ַא ןהָא ןּוא
 .טָאה ,טרֶערֲעג גידנעטש ַײז ןּופ ןַעּבָאה רימ סָאװ ,ןַעכַאז יד ןופ
 :עג םִינ ַײז ןַעּנָאה ,ךימ ןעטסַײרט ןּוא ,ןַעדַיײר וצ טסַאּפעג טִינ
 ןַעּבָאה רָעֹּבֶא ןערהערט ערעַייז . ןַעגיװשַעג ַײז ןַעּבָאה -- , טנָאק
 ...טרֶערעג גּונֲעג ןָעּנָאה ַײז ,טרעפטנערעפ ץלַא ןיֹוש

 נַאג ַא .רַעּבַײװ ןהעג ןַעּביֹוהְעגנָא ןעּבָאה גָאט ןעטַײװצ ץ'פיֹוא
 שָנגנָא רימ טָאה ןַעמ .טכַאמָעגּוצ טינ רידט יד ךִיז טָאה גָאט ןֶעצ
 ,ןעמַאמ יד טּביֹולעג טָאה ןַעמ ;דַײר סָאמ דֹנֲעויֹוט רשּפָא ןֶעטָאש
 -ןוא טצפיזֲעּב ךימ טָאה ןַעמ ,טַאהַעג תונמחר זנוא ףיֹוא טָאה ןַעמ
 . תונמחר סָאד ןַעצרַאה ןיִא ןַעכָאטשַעג טָאה רַימ ןּוא ,טצכַערקֶעּב
 יעכילקילגמוא יד ןַערהָאפ ּוצ ןעמּוקַעג זיִא הָירפרַעד ןיִא גָאטַײרּפ
 -יװ יֹוזַא ,טיוט ן'רַאפ רעטכָאט רעד טימ ןֶענֶענַעז ךִיז ,עּנָאּב עטלַא
 ,עכַײלג ַא ןעגָאװ ןּופ סיֹורַא זיִא יז .ןעּנעֶירשַעג רהיִא ּכָאה ךיִא
 ןיִא ןַײרַא זיִא יז זַא רָאנ ,לָאמ ַעלַא יװ ,ענעש ַא ,עצלָאטש ַא
 טימ יז ויִא ,ןַעציז דרֶע רעד ףיֹוא ןַעפָארטַעג ךִימ טָאה ןּוא בומש
 עמלַא יד .ןערָאװֲעג טרעקיוהעגנייַא ןּוא ןָעגיֹוּבֲעגניַא טונַימ רֶעד
 ייד ןַעפָאלַעגנַײרַא זיִא דלַאּב . ןרָעטיצ ּוצ ןֶעּבֹוהֲעגנָא ןעּנָאה דנֲעה
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 .נרעננעניפ לחו

 זלַאה ןיפיֹוא ןעלַאפַעג ערֲעדנַא יד ענייֵא ןֶענַעז ַײז . עטַאלז עמהומ
 טּוג טנָאקֲעג ךיֹוא טָאה ָעּבָאֹּב ןַײמ . ן'הנעט ןְעּביֹוהעגנָא ןַעּבָאה ןּוא
 וַא ,טלָעטשַעגרָאפ ךיז טָאה רימ .טפרַאדֲעג טָאה יז זַא ,ןַעדַײד
 .ז ןֶענייוװֲעּב ַײז ןּוא דרַע רָעד ףיֹוא לָאמַא ךָאנ טנעיל ץמַאמ יד
 ןַעּביֹוהֲעגנָא טָאה ץּבָאּב יד .ןַעגגַאגָעגנַײרַא ךיֹוא זיִא ל'רֲעדורּב ןַײמ
 !רָעדנִיק ס'רעטכָאט ןַײמ ןַעווֲעדָאה ּוצ הֹּכ רימ ביג ,טָאנ : ןעַײרש
 טָאה עּכָאּב יד . תֹולֹוק ערהיִא ןּופ טלעטַײרטעג ךַיז ןַעּכָאה דנֲעװ יד
 טצעזָעגרַעדִינַא ְךיֹוא ךַיז טָאה ןּוא ט'הנעטיִעגּבָא ןּוא ןעירשעגּבָא
 .דרֶע רעד ףיֹוא ראמ ןַעּבעג

 .רֲעּנַײװ טִימ ּבוטש יד לּופ ןֶעווֲעג גָאט ןַעצנַאנ ַא זיִא תּבש
 סָאװ ,טינ ןַײלַא ךָאנ טסַײװ יז זַא ,טגָאזעג ןֶעמָעלַא טָאה ַעּבָאּב יד
 רעד .רָעדניק יד טימ ןַײז בשימ ךִיז ףרַאד יז , ןּוהט ּוצ זנּוא טִימ
 לירֲעדּורּב ןַײמ ,ןענװַאד ןינמ ַא טִימ גָאט עֹלַא ןֶעמּוק טנעלפ עדַײז
 .ןערהערט טימ ןעטָאנעג טָאה ץעּבָאּב יד ןּוא ,שידק טגָאזעג טָאה

 ןַעּביֹוהֶעגנָא ךיז ןַעּבָאה סֶע .שדֹוח רֶעצנַאג ַא קָעדַא זיִא יֹוזַא
 ןופ רֶעסֶעּב רֶענייֵא ,ךעלקיטנַא םינתח טימ םינכדש זנוא ַײּב ןעזַײװ
 ,טנֲעקֲעג טִינ ךִימ ןַעּבָאה סָאװ ,ךס ַא ןַעווַעג ןענעז סֶע . ןרֶעדנַא םָעד
 ןָאק ְךיִא סָאװ ,טמַאש הירּב ןַײמ טִימ , םש ןַײמ טימ סּוחָי ןַײמ רָאנ
 ןּוא םינכדש יד טימ ט'הנעשעג טָאה ַעּבָאּב יד .ןירעמערק ַא ןַײז
 :עג טִינ טרָאװ ןַײק יז טָאה רִימ .רַענֲעלּפ ַײלרעלַא טכַאמעג טָאה
 .ךיז רֶעטיֹוא ןַעווֲעג ןיּב ןּוא טרֶעהֲעג גנידצלַא ּבָאה ךיִא . טגָאז
 ןעכַאמ הנותח ןעמ לָאז ךִימ זַא ,ןַײז ןעד ןָאק יצ ?סָאד טסַײה סָאװ
 ןַעּבַײלּב רַעטַײװ ןַעפרַאד לָעװ ךיִא ?רּוחֹּב הבישי ןַעטסָארּפ ַא טימ
 עלַא ןֶענֶעז ּואװ ?לָעטדעשש ןרעטסניפ ןַעטסִיװ םעד ןיִא ןירעמַערק ַא
 ןיוש ךיִא ּבָאה ן'פעזָאי ןּופ ּוליפֲא ? ןַעגנּונּפָאה ןּוא ןעקנַאדעג ענַײמ
 -רעפ טינ ךילטנענייֵא םהיִא ּבָאה ךיִא . ןעטכַארט ּוצ טרֶעהעגפיוא
 .ןַעּבעירשַעג טִינ רהֲעמ ןיֹוׁש םהיִא ךיִא ּבָאה ףעִירּב ןַייק רָאנ ,ןֶעמֶעג
 ּוצ טרֶעהָעגפיֹוא טָאה הּכלמ סָאװ ,ןּופרֲעד ןֶעמּונֲעג ךַיז טָאה סָאד
 רֶעגִיה ַא רהיִא טָאה ןעגיֹוא יד טנֶעפַעַעגפֹוא . ן'פֲעזָאי ןיִא ןעּביולנ
 ןַײמ טנעקרַעד טָאה רֶעכלֶעװ ,לָעקִינייֵא ס'דוד?םייה .,ןרהַא לַעגנּוי |

 | .בירשרואה



 . ןערהָא=רעדניק יד

 .ןַיב ןיִא ןְעוועג םהיִא ךיִא ןיב אנוש ַא ,טמַעשעג ךַיז ךיִא ּבָאה ןַע'נרהַא רַאפ ךיֹוא .ןַײרַא םלפ ןיִא ןעקוק ּוצ טמעשעג ךיז ךיִא גָאה ןַעמַאמ רהיִא רָאנ . טשִינרָאג רעטַײװ ,ןָערַאנּכָא טלָאװַעג יז ּבָאה ךיִא זַא ,טרֶעּפשנַעעל רהיִא ּבָאה ןּוא ןעקָארשרעד ג גינע היא רַאמ ךיז ּכָאה ְךיִא . רעקיטש ףיֹוא ןַעטַײרּוצ טלָאװעג ךימ טָאה ןּוא ןעפיולוצ ןַעמּוקעג רימ ּוצ זיִא הּכלמ
 .דנַאװ יד יו ןעגיושַעג טָאה ,רַעדרעמ רעד ,ףעוָאי ןיא ,ן'פָעוָאי וצ ןַעַירשעג ְךיִא בָאה יֹוַא ."טסּבעל ּוד יו ,ןעבעל אזַא ןעּבַעל לַיװ ךיִא ,ןֵעּנעל אוא שנ ליז ךיִא ! ףעזָאי ןַײנ, .טכַאנ ןַיק ןוא גָאט ןַײק ן2 :ָאה טינ ,רּוּפ ן'פיֹוא ןֶערֶעוו טצרַאװשרעפ ןירעמערק ענידלעטדַעטש .ניילק ַא ןעבַײלּב לָאז ךיִא ןּוא ,גָידַײל ןהָעגמורַא גידנַעטש לָאז דַע ,רּוחּב ןעדליװ א רַאפ ןעכַאמ הנותח ךימ ןעמ לָיװ ָאד ןּוא ,טַײל .עטעדליּבעג ןעשִיווצ בעל טיװ ךיִא ,ןַענרעל ךיז לי ְךיִא -.טרָאמש ערעסערג א ןיִא ןענַאד ןופ ןָעמהִענּוצ ךימ לָאז רֶע ,ןֶעטַעּב :עג םהיִא ַײב ךיז כָאה ךיִא . ךודש ַא רימ דער ןעפ זַא ,טרעה .עג ּבָאה ךיִא ןֶעו ,ץרַאה רֶעטִיּב ןַײמ ןעגָאל קסיֹוא םהיֵא רַאֿפ ךיִא געלפ טּפיוהרעד .ךעלעװירב ןֶעּבעִירשַצג טּפָא ְךיֹוא ךָאנרֲעד םהיִא ּבָאד ךיִא . רעהירפ יװ / טנעלעג ץלַא ךָאנ רֶע טָאה רֶעּבֶא ןעצרַאה ןיא -ימ ַײב .םולח ַא יװ ןָערָאװעג ןעדנואוושרעפ ףֶעזָאי זיִא 'ֹזַא
 םָאד נָאה ךיִא .גני .יֹזַא שינ ןיֹוׁש ןעמ טסַײה רֶהָא וי זצ ןּוא ,186 הנותח רעד זַיּב ןּוא ,רהָאי 18 ןַײז שלַא ךיִא לַעװ ,םיאנּת יד ןיִּב זַא ,ןֶערהָאי ענַײמ  ןופ גנּונֲעכֲער 8 טכַאמָענ דלַאּב רָימ טָאה בָא יד ?רהָאי 11 וצ הנוחח ןעטַײצ ענוטנַײה טָאה רַעו - ןעכָאה -נתחה שינ ךיג יֹזַא ךָאנ סיװ ךיִא רָאנ ,ןהָעֲעַנ טינ םהיֵא גָאה ךיִא ויּב ,ןוחסח ןַײק טִיִנ םהיִא ףיוא גָאז ְךיִא זַא ,טרעפטנעַעג רחיִא בָאה ןוא טרָעהֲענטיֹוא יז ּבָאה ךיִא - ףיֹורֲעְד םיּכסמ ךיֹוא זיִא עדײז רעד זַא עי טסלָאז יֹוזַא ךיֹוא ּוד קוק ,הרוּת ףיֹוא טקּוק .עג טָאה ץמַאמ ןַײד .ןָא טהעטש ריד יװ רױזַא ,27 ַא ןַאמ ַא ןִעּב :ַאה יטסַעװ ,ןעפלעה טַעװ טָאנ זַא ךָאנ רעד םָארק רעד ןּופ ןַעצ יטש םהיִא לַײװרעד ,יז טנָאז ,טסַעװ יד ןּוא ,ןַענ רעל ָאנװָאק ןַײק עיהָאפקעזַא רֶע טָעװ הנותח רעד ךָאנ ,לפומ א זיִא ,יז שנָאז ,ןתה = .טעטדַעטש ןַילק ַא ןופ םעֹּפַע ,ךודש ןעגיטרַאטיורג ַא רימ ר ןעמ זַא ,עּבָאּב יד רִיֹמ טלהעצרעד . רֶעגיהּור ןערעװ ּוצ ןעּביֹוה נָא טָאה ּבוטש יא גָאט ַא ךָאנ גָאטַא ןעגנַאגעג זיִא םִע
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 .נרעננעניפ להר

 ףיֹוא טדָערֶעגנָא ךימ סָאד טָאה טַײז ןייֵא ןּופ .ןְערעלקעּב ןַעּביֹוהְעגְנָא
 הֹלַּכ ַא ןַײז ןּופ השעמ יד ןֶעלַעפֶעג ןֶעועג רִימ זיִא םֶעֹּמפֲע .ָאי
 עמ ,רעדיײלק ענעש ןַעהַײנ רימ טָעװ ןעמ : ןַעּבָאה הנותה ןופ ןּוא
 ַא ןעמיֹוק רימ טָעװ ןַעמ ,לעטנַאמ םענעשוילפ ַ ןעכַאמ רָימ טָעוו
 ןַײז טעװ סָע :הנותח יד ךָאנרָעד טנַײה .ןעטַײװק טימ ץלֲעטיה
 לָעו ךיִא ןּוא ,ןעצנַאט טֶעװ ןעמ ,ןעלעיּפש טָעװ קיזּומ ,ךַילהערּפ
 ןעטלַאה ןֶעלַעװ עלַא ,ןַײז אנקמ רִימ ןַעלַעװ ַעֹלַא . ןַיילַא הל יד ןַײז
 ןיִא ןּוהטנֶא ךז טָעװ עדַײז רעד .רִימ ןַעּבַענ ןעציז דֹובּכ ַא רַאמ
 רּוּפ-םֹוי ברָע יו יֹווַא ,הּפוח רעד ּוצ ןעשטנַעּב ךימ טָעװ ןּוא לעטִיק
 ד ןעמּוק רשפֶא ךָאנ טָעװ ןעטנַאק עטַײװ יד ןּופ טנַײה . טכַאנרַאפ
 גיי ךיֹוא רָיֹמ רשפָא ךָאנ טָעוװ ןּוא ,סנעדַײז ןיִא ןּוהטְעגנָא עמהּומ
 :רַאס יד טימ ןוהט וצ ןעּנָאה טָעוװ ַעֹּבֶאּב יה .דַײלק ןעדַײז א ןעג

 ןעגנַאל ַא טימ דַיילק ןעטַײװ ַא ןיִא ןֶעצַיז לָעֹװ ךיִא ןּוא ,םנִירַעװ
 ןּופרָעד טסּואװַעג רָאנ ,ןהָעזֲעג טינ לָאמנַיײק בָאה ְךיִא כָאז ,ףַילש
 ןּוא דנַאה רעד ןיִא ןעמּולּב טִימ ןַעצִיז לֶעו ךיִא .ךעלכיב יד ןּומ
 .רָימ ּבעִילּוצ ץלַא ךַיז טכָאק רֶערֲעדעי יֹוזַא ײװ ,םֹלֹוע םעד ןעטכַארטעּב
 וצ ןעּכעלרָעד ןיֹוׁש לָיװ ךיִא ,דַיײרּפ טימ לּופ רַימ טרָעװ ץרַאה ןַײמ
 ?רָאנ ְךיִא טכַארט ןתָה םָעֹד ןּופ .ַעיִנָאמַערעצ עכילהערפ ! יד ןהָעז
 :עג ךָאד רֶע זיִא ףעזָאי יװ יֹוזַא ,זיִא רֶע רֶעװ ,רַימ הנאד ַא :טינ
 טעמּכ ןיּב ךיִא .רֶערֲעסָאװ ייּכַא ןַײז רַאפרֲעד רֶע נָעמ ,טינ םִיװ
 טהעג ,ןעמַאמ רֶעד ןָא ךַיז ןָאמרָעד ךיִא זַא רָאנ ,ךּודש ץפיֹוא םיּכממ
 ;ַעְנ ריד ןּופ זיִא סָאװ .רֶענַײּב יד רַעּנִא ךרּוד טסָארפ ַא רימ
 ןיִא טסנעִיל יד ןוא ךיז הָערפ ךיִא :עמַאמ ערַעַײט ,טנעש  ,ןָערָאװ
 !דרֶע רעד

 ךיז ,,םִיָיהַא קירוצ ןערהָאפַעגקַעװַא ַעּבָאּב יד זיִא בוט-םי ךָאנ
 ןיּב ךיִא ןּוא ,זנּוא טימ ןּוהט ּוצ סָאװ ,רָעדניק יד טימ ןַײז בשימ
 רימ ןַעּבָאה ןַײלַא .לַײװרעד ןַײלַא ל'רֲעדּורּכ ןַײמ טימ ןֶעּבילּבַעג
 טנרֲעלעג טּוג טָאה לירֲעדּורּב ןַײמ . רַעטנַיװ ןעצנַאג םָעד טּבֶעלַענּבָא
 רמלמ ןַײק לָעטדַעטש ןיִא ונּוא ַײּב ןיֹוׁש טָאה רֶע ,ןֶעּבעִירשעג ןּוא
 ןעקישקֶעװַא ץֵענרֲע טפרַאדֲעג םֶהיִא טָאה ןַעמ ןּוא ,טַאהֲעג טִינ
 ןעלדנַאה ּוצ ףיֹוא דלֲעג ; םָארק ןיִא ןּוהטרעפ ןַעווֲעג ןִיּב ךיִא . ןֶענרֲעל
 . םירסח-חולימג טימ ןָעלדנַאה ךיִא געלפ , גינַעװ טַאהעג ךיִא ּבָאה
 ןֶעוֲעג רַימ ַײּב זיִא טרָאװ ןַײמ ,ןְעווֲעג ְךיִא ןִיּב שנעמ רָע תמָא'נַא
 םָעד ַײּב ,טיוט ןיִא זַיּב ןרעטַאמ ךִיז געלמ ךיִא ; דלָאג ןּופ רֶערעַײמ
 ךָאנ ןַעּבֶעלּוצרֶעּביִא טינ רָימ שנַיװ ךיִא . ןֶעּבֲעגַעג םעד ןּוא ןֶעהִילֲעג



 . ןערהָאי-רעדניק יד

 ויִא ןעהַײל ןהעג סָאר רָאנ ,טַאהֲעג ךיִא ּבָאה טידערק ; טַײצ ַאזַא
 ,ןָעוֲעג טנהֲעוװעג ןִיּב ךיִא . גנידצלַא ןּופ רֶעגרֶע ןַעוֲעג רִימ  ַײּב
 ךיִא ףרַאד ףֹוס םּוצ ןּוא ,דלָעג ןַעהַײל זנּוא ַײּב גידנעטש לָאז ןַעמ
 ,ןֶעגָאו סעמהּומ  ץטנַײמ :/ ערעדנא ַײּב ןַעהַײל ּוצ ןַערעװ טבּורּפעג
 םעטירבה ץנַײמ קנעשוצ ךיִא ,טּוג-ּוצ ןִיּב ךיִא זַא ,ןֶעגָארטּוצ יב ד ןיִא זַא
 .טיִג רמ ןּופ ךיז טרַאנ ,ַײז ןָעגָאז ,הכלמ טּפיוהרעד .,דלֲעג ןַײמ
 שינ ךעּבענ טסַײװ יז ,דהיִא ףיֹוא ץרַאה סָאד סיֹוא רִימ טסַײר םָע
 ךיִא ןּוא ,רַאפרֲעד ןֶעמֶעלַא טימ ךַיז טנעירק יז . ןעגָאז וצ סָאװ ןּופ
 ,טקנעשעג יַאדוא טלָאװ ךיִא שיט םעד רָאנ רָימ שנַיװ ךיִא . גַײװש
 .רימ ךיִא רעלק ,"סָאװ ּבָאה ךיִא ןֶעוו

 .עס טנַײמ זַא ,הרּושּב עכילהערפ ַא ןָא רימ טמּוק גנולצולּפ
 . טרָאטש -רָעשיוהג ג רעד ןיִא ןעמהָענ זנוא ןעסָאלשַעּב ןֶעּבָאה סרָעט
 ן}נידלַעטר עשע-ַלק יד ןּופ ןֶערעװ רּוטּפ לַעװ ךיִא ,קילנ ַא רַאפ סָאװ
 טיג לָעֹװ ךיִא ;רָענַײּב יד רימ טסֶע סָאװ ,ןַעטיִא היה ןּופ ,רֶעּבַײװ
 ,רֹוּכש סע ןֶע'נַאּפעטס ןיפ ,םיבנג יד םִיֹוג יד ןּופ ןָעדַײל ןַעפרַאד
 יא טִימ -- ,ןַעּביֹוש יד סיֹוא טכַאג ןעטִימ ןיִא רימ טגָאלש רָע סָאװ
 םָעד ןיִא ,טרָאד .ןֶערָעװ רוטּפ ךיִא לָעװ תֹורצ עלַא ןּופ ,טרָאװ
 ןּוא ךיז הערפ ךיִא . תֹורצ ץנַײמ ןַעסֶענרַעפ ךיִא לָעװ בעל םעַײנ
 ןְערהָאפ רַימ סָאװ ,אנקמ זנוא ןענֶעז ךעלגנּוי ןּוא על עלַא
 .ןעדעירפוצ טינ זיִא עדַײז רעד רָאנ .טדָאטש עסיורנ ַא ןיִא קָעװַא
 אל םָעד ףיֹוא ךִיז טמירק רֶע סָאװ ,טִינ םָעד ףיוא קוק רֶעּבֶא ְךיִא

 א: טרַא םֶהיִא ,גינעװ םהיֵא טרַא רַימ רַאֿפ זַא ,הָעטשרָעפ ךיִא
 .יונ ַא ןערֶעװ טעװ רֶע סָאװ ,לירֲעדּורּב ןַײמ

 :ײז םָעֹר טָאה סָאװ ,סניֹוזַא ןַעפָארטַעג ךַיז טָאה רֶעֹּבֶא דלַאּב
 ,קנַארק טרָעװ עדַיײז רעד . ךיֹוא ל'רעדורּכ ןַײמ רַאפ טניהּורַעּב ןעד

 .טכַאנ ןעטימ ַא ןיִא לָאמנייֵא קָעוַא טברַאטש ןּוא גָאט ףניפ טנעַיל
 טוט ם'נעדַייז ןַײמ םֵׁשֹור ַא רַאפ סָאװ ,ןַעּנַײרשעּב טינרָאנ ןָאק ךיִא
 רהָאי 28 -- טײל ַא םָעֹּפָע .לָעטדעטש ןיִא טכַאמָענ טָאה
 ןֶעוֲעג טגהָעװעג יֹזַא ןיֹוׁש זיִא ןַעמ . ןעמרָאד בר וועג רֶע דיִא
 ןיב .ךיִא .ןעצרַאה .ןעצנַאג ן'טימ טנַײװעג ןַעּבָאה ַעלַא .םֶהִיָא ּוצ
 ןיֹוש ןיִא םהיִא ַײּב בומש ןיִא . הָירּפרֲעד ןיִא ןעפיולוצ| ןעמּוקעג
 םָעֹד ,ךיִא רָאנ ,ענַעדוי עדמערפ ןייֵא ןַיײק ,ןִע עליבסנַאמ טימ ליפ ןֶעווֲעג
 עגיצנייַא?ןּוא-ןייֵא ןַײז ןּוא רָעטכָאמ עקנַארק עכילקִילנמּוא ס'נעדַײז
 םָעמהּומ  ענַײמ .טזָאלֲעגוצ טינ םענַײק ןַעמ טָאה רַעשַײװ . רונש
 :ענ ןיב ךיִא ןּוא ,ךיֹוא רימ רַאפ ט'הנעטעגסיֹוא טּונ ךיז ןֶעּבָאה
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 עּבָאּב יד .טְגַייװַעג דיײהרַעליטש ןּוא דרֶע רעד ףיֹוא ַײז ןֶעַּכַעג ןעסעז
 ?קָעװַא טי ךיֹו יז לָאז רֶע ,ןַעדַײז ןעטיֹוט ן'רַאפ טרֶעטִיצַעג טָאה
 ןעטַײװרַעד ןופ ןַעטֶעזעג יז זיִא רֶעּבִירעד ,טלֶעו רֶענֶעי ףיֹוא ןעפּור
 ןעמ טָאה העש רָאּפ ַא טימ רעטעּפש .לוק ןפיֹוא טגָאלקעג טָאה | ןּוא
 ךַיז טָאה םֹוע רעצנַאג רעד ,להוש ןיִא ןעגָארטעגנַײרַא ןעדַײז םעד
 .דַּפסה ַא טכַאמָעג טָאה טהֹוׁש רֶעד ןּוא ,דרֲע'רד ףיֹוא טצעזַעגרָעדִינַא
 ןעסֶעזֶעג ןַיּב ךיא .ןערהערט ַערֶעטיּב טימ טנַײװעג ןַעּבָאה ָעלַא
 :לָאטש רַעגיטַעמוא ַא טימ ןֶעמֲעלַש ףיוא טקוקעג ָּאה ןּוא טנַײװרַעּפ
 רַעמָאפ רהיִא טָאה ןַעמ סָאװ ,ןיסעצנִירּפ ַא יװ יֹוזַא , ענימ  רֶעצ
 :לָאטש קרַאטש ּבָאה ךיִא זַא ,קנעדעג ךיִא . ןָארט ןּופ ןעפרָאװעגנָארַא
 םָעד טִימ זַא ,ןַעסענרעפ טלָאמעד ּבָאה ךיא .דפסה ץטִימ  טרוצ

 רענעש רָעד ןיֹוש ָאטשִינ :דֹובּכ רֲעצנַאג רָעד ךִיז טִידנֶע דּפסה
 ָאטשִינ ;ןַעגיֹוא עגידרעַײּפ יד טימ ,ןַעמֲערּב עגנַאל יד טִימ ץדַײז
 ,ןעגנַאנֲעגקַעװַא זיִא'ס , . רּוּפּכ-םֹוי ברֶע ןעשנֶעּב ךימ לָאז סֶע רֶעֹו ןיֹוׁש
 ןַעּבילּבעג טינ זיִא'ס ,ּפָאק רֶעייֵא ןּופ טַײקנעש רֶעייֵא ,ךַעלרָעדניק
 רשע טָאה יֹזַא '!רֶע יװ קידצ ַאזַא ךָאנ הָחּפשִמ רֶעייֵא ןיִא
 ..טנַײװֲעג ןַעּכָאה רֶעדנִיק ענַײז ַעלַא רימ ןּוא ,טהֹוש רעד זנוא ּוצ

 ןערהָאפוצ ןעמּוקעג זיִא תסמ ךָאנ .רָעטנַיװ רֶעד קַעװַא זיִא סֶע
 :ּורּב ןַײמ זַא -- ,ןַאלּפ םָעַײנַא רָאג טכַאמָעג טָאה ןוא ץּבָאּב יד
 טָעװ ךִימ ןּוא ,הבישי ַא ןיִא ָאטיל רֶעד ןיִא ןעוָאל : טָעװ לירעד
 ךיז ףרַאד ל'רֲעדּורּב ןַײמ :םדָאטש רעסיֹורג רעד ןיִא ןעמהָענטִימ יז
 ,ןַערהָאּפ טציִא טָעװ רֶע זַא ןּוא ,טַײקשַידוי ןיִא ןַעקרַאטשרעפ ךָאנ
 טימ ךֶעֹּבַעַנ טנַײװ ל'רֲעדּורּב ןַײמ .ױױנַא ןֶערֶעװ דלַאּב רֶע טָעװ
 טינ ליװ רֶע ,ןַײלַא ןערהָאפ ףרַאד רָע סָאװ ,ןערהַערט ַערֶעטִיּ
 יװ ןיּב ךיִא לַײװ ,רימ טימ ןעדַײש טינ ךַיז ליװ רֶע ; ןַערהָאפ
 םִייה:רָעד ןּופ ןַערהָאפּוצקַעװַא ארומ טָאה רֶע ;ןֵעֹװַעג ץמַאמ ַא
 :כָענֲעגרֶעּביִא טינ טכַאנ ןַײק דמֲערפ רָעד ןיִא לָאמנַײק טָאה רֶע
 טנהַעװעג ,דמערפ-רעד ןיִא ןערהָאפ רֶע ףרַאה גנולצולּפ ןּוא ,טניט
 רימ טוהט סֶע .ךִיז רעסיוא ןִיּב ךיִא . ןעשנעמ עדמערפ טִימ רָע
 לָעדיָאינַא ןיִא רֶע זַא ,סַײװ ךיִא .םהיֵא ףיֹוא ץרַאה סָאד העװ
 םֶהיֵא ףיֹוא לָאז סֶע רֶעװ ,גיֹוא ַײרטענ ַא ןֶעּבָאה ףרַאד רֶע ,דניק
 ;ןַעגָאה ןַענַיד ןיִא םהיִא טַעװ רֶעװ דמערפ-רעד ןיִא ןּוא ,ןעקּוק
 ןַײלַא םהיֵא טָעװ יז זַא ,טגָאז יז .ןעדַיּב זנוא ןּופ טכַאל עּבָאּב יד
 טיג טָעװ רֶע ןּוא ,טסַעק ץטּוג ןַענניד םהיִא טָעװ יז , ןַערהִיּפקעװַא
 ןעש םהיִא טָעװ יז ,גַעט ןַעסֶע ,ךעלננוי ערָעדנַא יװ , הלילח ןַעפרַאד
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 רֲעּבָא ןיּב ךיִא .הריד ענעש ַא ןעגנַיד םהיִא טעװ יז ,ןעדיײלקסוא
 :רָעד לָאמ טרָעדנַאנַא ,ךיז טנַאד ; ןעדעירפּוצ טינ ץלַא ךָאנ טימרעד
 רָאנ ,טנַײפ םהיִא ָּאה ךיִא זַא ,ךיז טכַאד דימ ןּוא ,דימ רֶע טסֶע
 ץֹּנָאּב יד .רִימ ַײּב זיִא רֶע רַעַײט יֹוזַא יװ ,טשרע ךיִא להימ שציִא
 ןעטַירג וצ ןעּביֹוהֲעגְנָא םהיִא טָאה ןּוא םרהיִא ןּוהטעג ךִיז טָאה
 טנרָאורַעּפ םהיִא טָאה ןּוא טדַילקעגסיֹוא םהיִא טָאה יז .גָעו ןיִא
 עקוַײפ ןַעגנּודעג טָאה יז .סשּוג סָאד לֵא טימ רהָאי ץנַאג ַא ףיֹוא
 :עגקֲעװַא יז ויִא גָאט ןְעלֲעה םָענַעש ַא ןיִא ןוא ,לזמ?םילש םָעד
 ןעירשעג טָאה רעדּורּב ןַײמ .רָימ ןַײק לירֲעדּורּב ןַײמ טִימ ןערהָאמ
 זיִא סֶע רֶעװ .רימ טימ טנֶענעזעג ךיז טָאה רֶע תַעַ לֹוק ן'פיֹוא
 טינ זיִא עקוװַײפ .זנּוא ףיֹוא .גידנעקּוק טנַײװַעג טָאה ,ןענַאטשַעג
 ןּוא ,דרעפ םַײװ ןַײז ףיֹוא ןּוהטֲעג ַײרשַעג ַא טָאה ,ןַענַאטשַעג גנַאל
 ךָאנ טָאה ל'רֲעדּורּב ןַײמ . ןערהִיד ןַעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה דרָעפ םָאד
 ּפָאה ןּוא קינַאג ן'פיֹוא ןֶעסעזעג ןִיּב ךיִא .דיֹוּב ןיִא טָעּפִילהעג ץלַא
 ןעּבָאה דרָעפ םעקוַײּפ זִיּב ,ןֶעמעזַעג ןִיּב ךיִא . טנַייװעג רֶעדנּוזַעּב
 :ַעג ןעדנּואוװשרעפ ןֶענֶעז ןּוא סָאנ רֶעדנַאנַא ףיֹוא טָעווערעקרַעּפ 7
 רעטסניפ ןֶערָאװעג רימ זיִא ,ּבוטש ןיִא ןַײרַא ןִיּב ךיִא זַא . ןַערָאװ
 -עג זיִא טָעּב ןייֵא ,טסוּפ ןעוֲעג זיִא ּבוטש ןיִא . ןַעגיוא יד יא
 :ענטַעּב ּבלַאה ןֶעּבֲעגַעגטִימ םהיִא טָאה ןעמ לַײװ ,גידַײל ןָענַאמש
 :ענסיֹוא ןָעּבָאה גידַיײל ,בוטש יד ןהָעזָעגסיוא טָאה גידַײל ,דנַאװ
 רעטסּוּפ רעד ןיִא טינ טרָא ןַײק רימ ןימֲעג ךיִא .דנֲעװ יד ןהעז
 .סַאג ןיִא סיֹורַא ןִיָיוֲעג טימ עלַײװ ַעלַא ףיול ןּוא ּבּוטש

 -רָעד טָאה ןּוא ץֵּבָאֹּב יד ןַעמּוקֲעג זיִא םּורַא געט ַעכִילטִע ןיִא
 ס'הררש ַא ַיװ לירעדּורּב ןַײמ טנעדרָאעגניא טָאה יז ןַא ,טלהעצ
 נָא ץּבָאּכ יד טָאה דלַאּב . ןֶעלהָעפ טינרָאנ םהיִא טָעװ סֶע .דנִיק ַא
 ןעמּונעג טָאה יז .רימ טִימ ןַערהָאפּוצקֶעװַא ןעטַײרג ּוצ ךִיז ןעּביֹוהְעג
 טָאה גנידצלַא .ּבוטש רעד ןּופ ,טַײלק רעד ןּופ גנַידצלַא ןעפיוקרַעפ
 ףיוא ןֶעגנּודְעגּבָא רֶע טָאה ּבוטש יד ךיֹוא ,ןכש רָעזנּוא טפיוקעגּכָא
 טײל ןכש ַא סָאװ ,ןעדעירפוצ ןַעווֲעג ןַיּב יא .סָארקַא ןַעכַאמ
 םהיִא ןַעצרַאה ןַעצנַאג ןופ ּבָאה ְךיִא .ּבוטש ןיִא זנּוא ַײּב רֶעּביִא
 :ָאק םָעֹד טפיוקרעפ טָאה עָּאּב יד .ןֶערֶעװ ךַײר לָאז רֶע ,ןעשנּואװעג
 ז טָאה רָאמָאק םָעֹד זַא ,גידנעלהעצרעד טנַײװעג טָאה ןּוא רָאמ
 יװ טלהעצרעד טָאה יז .הנותה רֶעֹד רַאפ ןַעמַאמ רעד טפיוקעג
 עמַאמ יד יֹוזַא יװ ,ןֶעווֲעג זיִא רֶע ןעש יװ ,טסָאקעג טָאה רֶע רֶעַײט
 +רָעד ךַאז רֶעדֲעי ַײּב .רעדמעה ַענֲעּכֶעװ טִימ טְלִיפעגנָא םהיִא טָאה
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 .גנרעכנעגייפ לחר

 ןוא טֶעווֲעדָאהֲעג ןעמַאמ יד טָאה יז יֹזַא יװ ,ַץֹּבֶאֹּב יד טלהעצ
 רֶעּביִא ןערהערט יד רהיִא ךִיז ןעפיג לַײװרעד ןּוא ,טכַאמעג הנותח
 ,טינ יז טפיוקרעפ דִיילק ענערַײ סָאד  ןעקַאּב עטשטיינקרַעפ יד
 רַאפ ךיוא יז שזָאל רֶעדמַעה ענֶעֹּבעװ יד , רימ רַאפ סָאד טזָאל יז
 טגָאז ,דניק ןַײמ  ,ַאנ, . טהָיינַעג ןַײלַא טָאה יז ,הריבעינַא : רימ
 ַא טַאהֲענ טסָאה ּוד זַא ,ןענָאמרָעד לָאמַא ךַיז טסֶעװ ,טלַאהעּב ,יז
 ןעמּונֲעגסיֹורַא גנידצלַא .ּבָאה ךיִא .''דנֲעה עגרעדסיג טימ ןַעמַאמ
 טָאה ץמַאמ יד סָאװ ,ףעִירּב קַאּפ ַא ןַענּופעג ּכָאה ךיִא .דָאמָאק ןּופ
 ןֶעּבעירשעּב ןעווֲעג זיִא טרָאד בעל רהיִא ףיֹוא . ןַעּבילקעגפיוא
 :טסַײרט ןֶעוֲעג ןַענַעז סֶע ,זנוא ּוצ ַעּבעיל רהיִא בעל רֶעטיּב רהיִא
 ,רָעטסעװש רעד ןּופ ףעִירב עכילבעיל ,רעדִירּב ץרהיִא ןּופ ףעורּב
 ףעִירּב עֹלַא יד ןּופ ןעּבילקענמוא ּבָאה ךיִא . ןעטַאט ןַײמ ןּופ ףעירּב
 ןעמרָאװעגנַײרַא ךיִא ּבָאה עְירֶעּביִא יד ןּוא : ןעטנַאסערעטניא יד
 ,ףעִירּכ ס'פעֹוָאי קָעֹװַא ךיוא ןֶענעז ןְעװייִא ץןיִא . ןֶעֹוייַא יִא

 ךיִא ,ַײז ןּופ ןעטכַארט שִינ לָיװ ךיִא ,ןַעּבָאה טינ יז ליװ ךיִא
 ךיִא לִיװ ןַעּכֶעל םַעַײנ םעד ןיִא ןּוא ,ןעּבעל טלַא ןַײמ ןַעגִידנֶע לַיװ
 .רעהִירּפ ײװ רַאנ ןַײק ןַײז טִינ ןיֹוש לָעֹװ ךיִא . ןעקנַאדעג עַײנ ןעּבָאה
 ןעקוק ןיוש לָעװ ךיִא ,עיזַאטנַאפ טימ ןֶעּבעֶל גּונֲעג ,,ץטולח גּונֲעַג
 רֶעכִיג סָאװ -- רָעֹּבֶא לַײװרַעד .ןַעגיֹוא ַענֲעפָא טימ ןעּבֲעל סָאד ףיֹוא
 דנֲעװ עניטָאלּב יד רהעמ ןהָעז טינ לָאז ךיִא ,ןַענַאד ןּופ ןעמיולטנַא
 עכלֶעװ ,דרֶע רֶעֹד ףיֹוא ןעטַערט טִינ לָאז ךיִא ,גוטש רעזנּוא ןּופ
 .ןערהערט עץנַײמ ןּופ טקַײװענסױא זיִא

 ןּז יד ןֶעװ ,ןענַאטשעגפױא ךיִא ןִיּב הָירפרָעד ןיִא .גָאטגָאמ
 ךיִא .ךַײמ םּוצ ןֶעגנַאגעגקַעװַא ןיּב ךיִא .ןהעגפיוא ןעּביֹוהֲעגנָא טָאה

 ןעכלעװ רֶעּביִא ,רעסַאװ ליטש ןַײז ןיִא ַא טלעניפשעגּבָא טּוג ךיז ּבָאה
 טָאה ץרַאה ןַײמ - ןַערִילָאק ַײלרעלַא ןיִא ןֶעדָאּבַעג ךיז טָאה ןּוז יד
 ךיִא ּבָאה לָאמנַײק .רָעמַאה ַא טִימ יװ ,ןַעּפַאלק ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא רַימ
 ,ןַײז ןעד ןעק יצ .רָילָאק םענעש ַאזַא ןיִא ךַײט םעד ןהָעזֲעג טינ
 ךיִא לַעװ יֹוזַא יװ ?ןהָעז טִינ רהֲעמ טָאמנַײק םהיִא לָעװ ךיִא זַא
 ןּוא ,טירט ַײּב טירט ןַעגנַאגעג ךיִא ןִיּב קִירּוצ !םהיִא ךָאנ ןַעקנַעּב
 ןעדנואוושרעפ זיִא רָע זַיּב ,ךַײט ן'פיֹוא טקוקעגמוא לָאמ עלַא ךִיז ּבָאה
 עג ךיִא ןִיּב העש רָאּפ ַא טימ רָעטעּפש .ןֶעגיֹוא ענַײמ ןומ ןַערָאװעג
 .עג ךיז םלוע:תיּב ן'פיֹוא ןַעמַאמ רעד ּוצ ןַעּבָאּב רֶעֹד טִימ ןַעגנַאנ
 ,ץנעצס יר ןַעּבַײרשעּב וצ טינ ךַיז םֶהָענ ךיִא . רהיִא טַימ ןַענעגַעז
 טָאה שמש רעד זַא ,ןֶעגָאז רָאנ ןָאק ךיִא . טרָאד ןַעווֲעג זיִא סָאװ
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 . ןערהָא-רערניק יד

 רבק סעמַאמ רעד ףיֹוא .זנּוא ףיֹוא גידנַעקּוק טנַײװעגסױא טּוג ךיז
 ... ןעסקַאוֲעּב זָארג טימ ,ןַייטש רערָעװש ַא ןַעגֲעלַעג ןיֹוׁש זיִא

 וניא ףיֹוא ןיֹוׁש ןעמ טָאה טרָאד .םִייהַא ןעמּוקֲעג ןַענַעז רימ
 .בּוטש רָענּוא ןֶעּנַענ ןֶעווֲעג זיִא לעטדעטש ץנַאג סָאד . טרַאװעג
 עגַײמ .ןעכַאז ערעזנּוא ןעגָאװ ןיִא טקַאּפָעג טָאה הלנע:לעב רעד
 רימ ףיֹוא גידנעקיק ,ןָעגָאלק ןייֵא ןיִא ןָעטלַאהְעג ןֶעּבָאה םעמהּומ
 הלגענלעּב רעד .בוטש רַעטסוּפ רעד טימ ןֶעּבָאּב רעמלַא רָעד טִימ
 ןעטַיײהעג ןיֹוׁש זנוא טָאה ןּוא דרֲעפ סָאד טנַאּפשעגנייַא ןיֹוש טָאה
 טימ .ןֶעניײװעג ןָא טשרֶע ךִיז ןַעּביוה ָאד טָא .ןַענָאװ ןיִא ןַעכִירְק
 ןּוא טְנַיװעּב ךימ טָאה רֶערֲעדֶעי .טְנֶענֲעזעג ךַיז ךיִא ּבָאה ןַעמָעלַא
 ,לחר-הּכלמ ,ץטיא-היח .נָעװ ן'פייא תֹוכרֹּב קָאש רָאּפ ַא ןֶעּבַענֶעג
 .סעשרבה ץנַײמ . ןערהֲערט ןיִא ןַעדָאּבֲעג ךִיז ןַעּבָאה עלַייּב?היח
 נָאקעג טִינ ךִיז ןָעּנָאה םלעדייַא-הּכלמ ןּוא האל עדלָאג ,עקרעמ
 ןיֹוש טציז ַעּבָאּב ןַײמ ,ףֹוס ַא טמהָענ גנידצלַא .רָימ טימ ןַעדיישּוצ
 ךיֹוא ןיֹוש ןִיּב ךיִא .לָאמ ןעטצעל םּוצ ךַיז ןַעגַעז ךיִא ןּוא ,דיֹוּב ןיִא
 -ַעד .ןַעגַײװ ןייֵא ןיִא ץלַא ךָאנ טלַאה םלֹוע רָעד ןּוא ,דיֹוּב ןיִא
 ןּוא ,שּונַימ עכִילטַע ךָאנ ,לידרָעּפ ןַײז ץימש ַא טוהט הלנע-לעּב
 קָע ןיִא .ןְעניֹוא ץנַײמ ןּופ ןערָאװֲעג ןעדנואוושרעפ זיִא גנידצלַא
 רהָעמ רָאנ ,ןעטניה ןּופ ןּוהטעג קוק ַא ךָאנ ךיִא ּבָאה לעטדַעטש
 ,ערעַײט ,עידַא . ןהָעזֲעג טינ ןיֹוׁש ךיִא ּכָאה רעטסיולק ץיּפש םָעד יװ
 טָאה ץרַאה ןַײמ ! ןֶערהָאי עשרעדניק ,ָעידַא ,םַײה עשרעדניק ,עטלַא
 ךימ טעװ סָאװ 1 ךיִא רהָאּפ ןיהואװ -- ןעּפַאלק ּוצ ןֶעּביֹוהְעגנָא רימ
 ?ינֵא טִימ ןעטרָאד זיִא ...לטלַעװ רעסיורג רֶעַײנ רעד ןיִא ןֶענֶעגַענַעּב
 ?ןַעװ ?ןַעװ ?רֶעהַא ןעמיק רֶעדעַיװ ךיִא לָעװ ןֶעװ ?טּונ יֹוזַא תמֲא
 ךיִא לָעװ לָאמ עלַא ...שנעמ ַא ןערֶעװ לָעֹװ ךיִא זַא ,לָאמַא ןֶעדַײס
 םעד ,בוטש ץטלַא יד ןֶערֶעװ רָאװֲעג ,לָאמ ַעלַא ,רֶעהַא ןֶערהָאמ
 טרָאד טגעִיל ןַײשש ַא ...םיֹוּב ןרעטנוא ןַענורּב ס'הלג םעד ,ךַײט
 זיִא רֶעהָארג ַא  ןַײנ  ,יֹוא ... ןייטש רָעצרַאװש ַא ...טױלּפ ןֶעּבֲענ
 ןעגערפ ליװ ךיִא ! ןעסענרעפ ןיֹוׁש ,רָימ זיִא העֹװ !ךִיז טכַאד ,רֶע
 ...טפיול לַעדרָעּפ סָאד ... ןֶענָאי ןייֵא ןיִא טלַאה רֶע רָאנ ,ןעקװַײֿפ
 ...ּבָארַא גרַאּב ץֵעגרֶע ץלַא ךַיז טלַעקַײק ןעגָאװ רעד ןּוא
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 0 : ר
 : קעדאלוו

 טלעוו יד טלעדנאוװרעפ רע ?ייוו ,םיורט םעד בעיל ןעבָאה רימ

 -"נא ןיא טסקַאװ סָאװ ,ןעטרָאג ןעניטכערּפ ַא ןיא ןעבעל סָאד ןוא

 | .ןעהילב ןעניביױא
 סָאװ ,ןאעקא ַא זיא יז לייוו ,טייקכילקריוו יד בעיל ןעבָאה רימ

 .טפנוקוצ רעד וצ טייהנעננַאגרעפ רעד ןופ ןעלעוו ענייז טימ טמיוש

 .םוהת רעד --- דנורג רהיא ןוא טייקניבייא יד זיא גערב רהיא ?לייוו

 ןעלנילפ זנוא טיג רעטשרע רעד לייוו ,ןעדייב ייז בעיל ןעבָאה רימ

 סָאװ ,םעד ףיוא טרעפטנע םיורט רעד לייוו ;טּפַארק עטייווצ יד ןוא

 רעד ןוא לעגיצ יד זיא עטצעל יד ביוא ?ייוו ; טנערפ טייקכילקריוו יד

 טפור סָאװ ,שדקמ רעד -- עדייב ךָאד ןענעז ,חבזמ רעד רעטשרע

 .ןעבעל ךיז

 טרעוו'ס ןעוו ,ןעטייצ יד ןענעז זָאלטסיירט ןוא ךילקילגנוא

 ; עדייב ייז טגינייארעפ סָאװ ,קירב רענעדלָאג רעד טנערברַאפ
 -לייטנוא יד טסיירוצ סָאװ ,רוד רעד זיא זָאלטסיירט ןוא ךילקילגנוא

 ,טייקכילקריוו יד ךיז טמהענ סע רעוו ןוא ךעלקיטש ףיוא השורי ערַאּב

 םיורט ן'טימ ןעהילפ ליוו סע רעוו ,םיורט ןעדעי ןופ ךיז גידנעגָאזבָא

 .ןעבעל ם'נופ ןערעסַאוו עניטכעמ יד ןופ גנוטכיר רעד ןעגעקטנַא

 ןופ ףּפמוז ם'ניא ןעקניזרעפ ןוא ןנוז ַא ןֹהֶא ןעביילב עטשרע יד

 .לַאפוצ ןופ רעדניב יד ןערעוו ןוא דרע ַא ןהָא ןעניילב עטייווצ יד ,טנייהח

 עראברעדנואוו יד טגעיל ןעצלאמשעגנעמאזוצ עדייב יד ןיא רונ
 ייז רונ ,טנאסערעטניא ןוא דנענאּפש ןעבעל סאד ןעכאמ וצ טפארק

 עגיטסול סאד ןעראבעג ןענעק ,ףליה סנערעדנא םעד טימ ןענייז ,עדייב

 .ט ס נוק ךיז טפור סאוו ,דניק סעלופטפאשנעדייל ןוא-סנעבעל

 יד ןעניישעב וצ טבערטשעג רעמיא טָאה טסנוק יד לייוו
 טלוב םיורט םעד ןעכַאמ ןוא םיורט ןופ טכיל םעד טימ טייקכילקריוו

 ,טייקכילקריוו ןופ עיזוליא יד זיב

 ,טסנוק רעד ןופ טסנעידרעפ עשירָאטסיה יד זיא םעד ןיא לייוו

 טָאה ןוא טקעלּפטנע ?עמיה םעד טייהשנעמ רעד רַאפ טָאה יז סָאװ

 לעיפ ,גיטפנאז ױזַא ןייז ןעלָאז תומולח ס'טייהשנעמ רעד זַא ,ןעפלָאהעג

 .דרע יד יו ,ראבטכורפ ןוא גיברַאּפ
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 ךיוא ןענעז ס א נ ר א פ ם'נופ רעמיורט עטסכייר ןוא עטסנהעש יד
 רעד רַאפ עטסכילדניפּפמע ןוא עטסרַאבלהיפ יד ןעוועג רעמיא
 .טייקכילקריוו

 טייקכילקריו רעד ןופ רעדניק עטסגיטומ ןוא עטסקרַאטש יד
 ץנַאלגבא רעייז ןעפרָאװעג ןעכָאה סָאװ ,ןעמיורט טַאהעג דימת ןעבָאה
 ,טפנוקוצ יד טכַאמעג ןעבָאה ןוא סיֹוארָאפ רעטרעדנוהרהָאי ףיוא
 .ךילבייל ןוא טנעהָאנ

 םעד ןעגעוו רעטרעוו עגינייא ןעגָאז ןעוואורּפ םורעד ליווװ ךיא
 טלעיּפשעג ןעבָאה םיכָאלמ עגיטפערק עדייב יד םִֶא עלָאר ַא רַאפ סָאװ
 ןוא רהֶאֹי גיצפופ-גיצרעיפ עטצעל יד רַאפ ןעפאש-רוטלוק רעזנוא ןיא
 ןוא ?עמיה םעד וצ ןערָאװעג רעטנהענ טייצ רעד רַאפ ןענעז רימ וצ
 .ךרע רעד

 * לא
* 

 ןעטשרע םוצ ןעפורעגסורַא טָאה סָאװ גנונעוועב-הלכשה יד
 ַא ךָאנ רוטַארעטיל ןופ טיבעג ן'פיוא רעוהט עגיטפערק ןוא עשירפ
 ןייק טָאה ,ןעטרעדנוה רהָאֹי עגינייא ןופ ףָאלש ןעשיגראטעל ןעגנַאל
 רהיא רַאפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַאזירָאה יד ;טַאהעג טינ םיורס
 ןעטייז יד יוװ ,גנע ןוא לָאמש ןעוועג ןענעז ,טנעפעעג רהיא ךרוד ןוא
 | .ךוברחעל ןעשיסור ַא ןופ

 סָאװ ,םיורט םעד ןעגעג רעהפיוא ןהֶא ןוא גיטומ גידנעפּפמעק
 ןעוועג ןיילא יז זיא --- םזידיסח םעד --- ןערָאלרעפ המשנ ןייז טָאה
 גנוגיטכערעב רהיא טָאה סָאװ ,טייקכילקריוו רעד ןיא ןעקנוזרעפ
 .טנייה רעייז ןיא --- ןערָאלרעפ

 טגידנעעג ךילטסייג ךיז ןעבָאה הלכשה רעד ןופ ןעלאעדיא יד
 ייב "שימָאנָאקע ,"רוטלוק עשיסור , ןוא קיטַאמַארג רעשיסור רעד ייב
 ייב שיטילַאּפ ,"הכאלמ , ןוא אטרעשט רעד ןופ גנוטכינרעפ רעד
 ".סעװַארּפ , עקנעמירַא עכילניילק

 טינ ךיוא ייז ןעבָאה ,טייחנעגנַאגרעפ רעד ןופ ךיז גידנעסיירבָא
 ךיז טָאה ,טַאהעג עי ןעבָאה ייז סָאװ ,יד ןוא טפנוקוצ ןייק טַאהעג
 .דמעהרעביוא ןעשיאעּפוריא ןייא רעטנוא ןעטלַאהעב טנעקעג

 רַאפ ,טגיטכערעב שירָאטסיה ןוא ךילצונ ןעוועג ןענעז ייז ,עי
 ייז רעבָא ,ןעוועג ןהעש רַאגָאז ייז ןענעז רוד רעייז ןוא טייצ רעייז
 ,םערטסקע ,דלוש רענעגייא רעייז ןעגעג ,ךיז טהעטשראפ ,ןעוועג ןענעז
 ןופ רוטַארעטיל יד סָאװ רַאֿפ זנוא טרהעלקרע סָאד ןוא גיטייזנייא
 ,ןאדרָאג ,ןיקסגעלָאמס ,יקצעניל ,קיד ריאמ קיזייא -- טייצ-הלכשה רעד
 רהעמ ןעבָאה -- םירפס רכומ ילעדנעמ זייוולייט ןוא סעדיורב
 ןעלמיה רהעמ ןעבָאה ,טבעווענסיוא עיינ רעדייא ,טרעטשרעצ ןעמיורט



 5 , טייקבילקריוו ןוא ןעמיורט

 ייז סָאװ רַאפ ,ןעגיוצרעפ ּפעק ערעזנוא רעביא עיינ רעדייא ,ןעסירוצ

 שיטעטסע רעדייא ,ןעזעוועג דנערהעלעב ןוא שילַארָאמ רהעמ ןענעז

 .רעלטסניק רעדייא ,םידמלמ ןוא רערהעל רהעמ ,דנערעטסייגעכ ןוא

 ןעבעל םוצ טנעהָאנ וצ ןעוועג ךָאד זיא סָאװ ,ן'ילעדנעמ רעסיוא

 ןעסיורג ןעדעי ןעטכַארעפ וצ םוא ,טנאלאט רעסיורג וצ ןוא קלָאפ ןופ

 עזייב רהעמ ןעוועג עגירעביא עלַא יד ןענעז ,לַאעדיא םענעש

 .עטבעילעג ןוא דניירפ רעדייא ,רעכוטסַאּפ

 סָאד ףיוא רעלַאמ ַא ןופ ליזנעּפ סָאד טפָא רע ךיוא טָאה ךָאד ןוא

 .ןעטיברעפ דמלמ-יקדרד ַא ןופ ליטייט

 רעזנוא ןופ זיוה ךילמייהנוא סָאד ןיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 -ניירא טפַאשנעדייל רעגיטפַאז ןוא םיורט ןופ ןרעטמַאל יד ,טסנוק

 ןעוועג זיא טייצ ןייז רַאפ "שינאמ , .ץרּפ ןעוועג זיא ,ןעגָארטעג

 .ךילדנעטשרעפנוא וליפַא ,דנעשאררעביא

 יד טימ ךיז ןעדניבוצ טוואורּפעג רעטשרע רעד טָאה ץ'רּפ

 רע ,טייהנעגנַאגרעפ-סקלָאפ רעד וצ ןעפַאש ןופ םירעפ עדנעלהַארטש

 ןעפַאש ןייז טימ טלָאװעג טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 רעד ,רע ,ןעגינעגרעפ ןעכיוה ךיוא רעבָא ,ןעצונ רונ טינ ןעגניירב

 המשנ יד ןיא ףעיט ןעקוקוצניירא טוואורּפעג ךיוא טָאה ,רעטשרע

 ןופ סרעקיוה עט'רנּפ'עג רונ טינ ןהעזרעד טרָאד טָאה ןוא קלאפ ם'נופ

 ענהעש עכייר א רונ ,ןעלהיפעג עטבעלענבָא ןוא סעיצידַארט עטלַא
 .ןעגיובנעגער םעד ןופ ןעכרַאפ עלַא טימ טלעיּפש סָאװ ,טלעוו

 ןוא דלעפנעזָאר .מ ,ןעזייר ,ןיסעיל ,יקסניּפ םהיא ךָאנ ןוא ץרּפ

 ןעמיורט ךיוא רונ ,ןענרעל וצ רונ טינ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ערעדנַא

 ...ץרַאה רעזנוא וצ ךיוא רונ ּפָאק רעזנוא וצ רונ טינ ןערעילעּפא

 יד ןערָאװעג ןענעז ןעפורעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,יד ןוא ץרּפ

 ןענילייה םעד ןיא ןיירַא רעכיז ןוא ןעדיישטנע ןענעז סָאװ ,עטשרע

 רעסערנ ןוא רעסערג ץלַא טרעוו טייצ רעזנוא זיב םעדכָאנ ןוא

 רעגיטעזנוא רעגיריג רעד טנערב'פס ץרַאה סנעמעוו ןוא ,יד ןופ להָאצ יד

 רעד ףיוא ןעפרַאװ וצ טפלעה סע דנַאה סנעמעוו ןוא םיורט ןופ רעייפ

 ....טייקניבייא ןופ ןעטַאש םעד טייקכילקרינו

 ןעגירָאפ ם'נופ ףוס םעד ןופ גנוגעוועב עשיטַארקַאמעד עטיירב יד

  סָאד טכילגעמרעפ טָאה טרעדנוה רֶהָאֹי ןעניטנייה ןופ גנַאפנָא ןוא

 ןעכילטפאשנערייל ןעוויאאנ םעד טָא ,שא םולש ןופ ןעטערטסױרַא

 יד ןעמעוו ייב ,ןוז יד ןוא דרע יד בעיל ךיילג טָאה סָאװ ,דניק

 לאקזחי ןוא רעטכיד ןופ לדארּפש רעד טימ ןעדער סעקטוטיטסָארּפ

 ...דלַאװ ןעטלַא ןעלָאפטכַארּפ ַא ןיא במעד רענעש ַא טרעוו רעניבמאנ

 ,ןעמוקעב טכער עכיילג זנוא ייב ןעבָאה לעמיה רעד ןוא דרע יד
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 ןוא רעטבעילרעפ ,טייקכילקריוו יד טרעוו רעלופ ןוא רעניטפערק

 .םיורט רעד רעוויטקַא
 ,.וו .ז ןוא רתסנ ,ןרָאהנייא ,נרעבסייוו םהיא ךָאנ ןוא שא םולש

 .טסנוק רעוויטקא ,רעגידיירפ רע'תמא רעד ןופ רעדניק ןענעז סָאד
 א *

* 

 וצ ךיוא ןיא טייצ עטצעל יד רַאפ זַא ,ןעקרעמנָא ךָאד זומ ךיא

 ןוא ןעבעל םעד ןופ ןעבערטש סעדנוזעגנוא ןוא סעלַאמרָאננוא ַא ןהעז

 ןוא טייקטסוּפ יד ואוו ,ןעלמיה יד ןיא טייקכילקריוו רעדנעזיורב ןייז

 ....ץעזועג ַא ןיא טייקמאזנייא

 טָאה ,טנייה רעמַאזיורג רעד ,טייקכילקריוו עשידנעלסור יד

 ןופ תוירבדמ יד ןיא ןעטפערק עקרַאטש עדנוזעג לעיפ טרעדיילשעגבָא

 | ןעגרָאמ טינ ןוא טנייה-טינ

 ךַאז רעדעי ןופ ןעּפעשוצסױרַא טסנוק יד --- םזיציטסימ רעד

 רעטסנעּפשעג ןעשימענא ןַא ,ןעטכייל 8 ראפ יז ןעכַאמ ןוא המשנ רהיא

 עגינייא טרעטסייגעב ןעלגילפ ענעקורט עצרַאווש ענייז טימ טָאה ---
 .רעביירש עגנוי ערעזנוא ןופ

 זיא ,טייקכילקריוו רעד ןוא םיורט םעד ןופ ןעלעטשנעגעג סָאד
 םיורט םעד ןעטייבנרעפ סָאד ,ןעטפערק עכילצעזנעגעג עכילדנייפ ייווצ

 ,ננומיטש א --- "טנייה , ץ'טימ טייקכילקריוו יד ןוא עיזוליא טימ

 רעקיטירק ןעננוי םעד ךרוד טעדנירגעב שיטערָאעט ןערעוו ?יוװ סָאוװ

 עדנעטיירעב ךָאד ,עגיניזטסואוועב טינ יד ןופ ענייא זיא ,רענינ .ש

 .טייצ רעגירעיורט רעזנוא ןופ ןעכערברעפ עלערוטלוק

 ןוא דנעפאש טייצ רעזנוא ןיא ןייז ןעק םיורט רענעי רונ ?ייוו

 ןרָאצ ןוא הטומחעוו טימ ןענעז סע ןעגיוא סנעמעוו ,ראבטכורפ

 ,ררע רעד וצ טעדנעוועג

 לבב ןיא סָאװ ,רוטַארעטיל ענרעדָאמ עשידיא עגנוי עצנַאנ יד

 יד ןענופעגסיוא טָאה סָאװ ןוא ,טסנוק רעד בעילוצ ןוא ןופ ןערָאבעג

 רָאט ,ץרַאה סנעשנעמ ם'נופ ןעמיורט עטסנעגרַאברעפ ןוא עטספעיט

 רעבלַאה ןוא םזיציטסימ ןופ ןעבערטש עזָאלטפול יד ןיא ןעזָאל טינ ךיז

 | ,הלבק

 דנארב רעשילעה ַא זיא טסנוק יד ,םערוטש ַא זיא טסנוק יד לייוו

 עצנאג סָאד ןעמהענמורַא ןעפרַאד ןעלגילפ ערהיא ןוא טכַאנ רעד ןיא

 טפאשנעדייל רעד טימ ןענערב ןעפרַאד ןעגנוצרעייפ ערהיא ןוא ןעבעל

 ...ןעבעל ם'נופ טײקטנַאּפשעג ןוא

 : ןענָאז רדיירפ ןוא ץלָאטש טימ ןענעק רימ ןעלעוו ןַאד רָאנ ןוא

 טעוו'ס ןעכלעוו ףיוא ,לכיה רהיא ףיוא ןעוו ! טסנוק ַא ןעבָאה רימ

 סָאד ףיוא ןעטָאש ןייז ןעפרַאו טעוװ ,םיורט ןופ ןהָאפ יד ןרעטַאלפ



 7 ? רעוו

 טינ ןעד זיא לייוו .ןעניזעב ןעלעוו טעוו סע סעכלעוו ,ןעבעל עצנַאג
 טרעיצַאּפש סָאװ ,לעדיימ שירפ גנוי ַא ,שנעמ רעד ,דרע יד םיורט ןייק

 ,טרָאװ ַא ,דנַאל טימ דנַאל טגינייארעפ סָאװ ,קירב ַא ,סָאנ ן'רעביא

 ? םַאלפ ןעשילעה ַא טימ רעצרעה ןָא טדניצ סָאװ

 רעלטסניק ן'רַאפ ןעגינגרעפ רעטסערג רעד טינ ןעד סע זיא

 זַא ,ןעסיוו ןוא ןאעקא ם'נופ ןעלעוו עגיטכעמ יד ףיוא ןעגיוו וצ ךיז

 ?ןעטייקגיביוא ןענעז ריד רַאפ ןוא ריד רעטניה

 רעקיטסימ יד ןעלָאז ,םיורט םעד ןעכַאלסיױא רעקיטפעקס יד ןעלָאז
 סָאװ ,ןעסוראפ יד ןענעז עדייב ייז --- טייקכילקריוו רעד ןופ ןעטָאּפש

 רעלופסטפאשנעדייל ,רעגיננוז רעד ןיא ףיש ס'טייהשנעמ רעד ןעביירט

 .טפנוקוצ

 ,קרָאױנ

 : ןעזייר םחרבא

 ?רעוו
 .ר---סא טעמדיוועג

 ,דניק סעמירָא וד ,ריד טָאה רעוו
 ? ןעטינשרעפ ןערהָאי ענייד
 ,דניוו ןוא םערוטש ךרוד ךיד טרחיפעג
 טכַאנ ךרוד ןוא םי ךרוד
 -- טכַארבעג טינ גערב םוצ ךיד טָאה ןוא
 .-.ןעטימ ןיא ךיד טזָאלעג ןוא

 ,דניצַא ןעמער ךיד ךיא םוק ןוא
 ; ןערעה םינ וטסליוו ָאד

 ,דניק ,רעכילקילג רעד זיא רעוו ,חא
 | ןערעהעג לָאז םהיא סָאװ
 לָאמַא ןופ דיירפ ןייד
 ....?ןערערט ץענייד -- טציא ןוא

 ,קרָאוינ
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 : ןָאסלענעצַאק קחצי

 - ןעבעל עסייוו סאר
 (.ןעקנַאדעג ןוא רעדעיל)

 א.

 רעד ףיוא ןעבעל עסייוו סָאד ץַאש ןוא דניק שידיא ַא ןיב ךיא
 | ,דרע

 סױרַא ןעטלעוו עטייוו עלַא ןעמיווש טכַאנ-רעמוז עלהיק ַא ןיא
 טרעטיצ ןערעטש עקנַאלב ענ'דלָאג ןעשיווצ .לעמיה ןעיולב םעד ףיוא
 םענעי ףיוא ,ןערעטש ןיימ זיא סָאד -- ס'נרעבליז ַא ,סייוו ַא ,סנייא
 ןופ טהעיצ ןעדָאפ רע'רשכ רעסייוו ַא ,טשנעבעג טָאג ךימ טָאה ןערעטש
 . . . . רימ וצ םהיא

 ןייז טקיש ןערעטש רעדעי ,ןעברַאפ ערעדנַא ןעבָאה ןערעטש עלַא
 טימ לעמיה רעד יוװ ןעברַאפ טימ לופ זיא דרע יד .דרע'רד ףיוא ברַאפ
 .ןערעטש יד

 ,גָאט-בוט-םוי ַא ןיא ןהעגפיורַא ךיא לעװ גרַאב ןעכיוה ַא ףיוא
 ,ןהעזסיוא זומ ןהעש .ררע'רד ףיוא םהיא ןופ ןעקוקבָארַא לעװ ןוא
 ןוא ןעסַאג יד ןיא ןעבוטש ןופ סױרַא ךיז ןעטיש ןעברַאפ עלַא ןעוו
 ,פעג ןוא טור ,יולב ןוא ןירג ,סייוו ןוא ץרַאװש ,ןעמַאזוצ ךיז ןעלקיוו
 ןעסיורג םעד ןעגניז ןוא ,ץנַאטנעברַאפ ןעסיורג םעד ןעצנַאט ןוא ---
 .ןוגינ-ןעברַאפ

 ? בוט-םוי רעפיורג רעד טמוק ןעוו

 עיירט יוװ ןעברַאפ ערעייז רעביא ןערעטש יד ןערעטטיצ'ס ןוא
 .סעמַאמ

 יו ןהעז ?יוו ךיא ,סױרַא ךימ טפור טכַאנ-ןערעטש ַא ןיא !טרעה
 . ..רימ רעביא טרעטיצ עמַאמ ןיימ

 .ב

 : טלהעצרעפ רימ טָאה ישעמַאמ יד

 ןיא .ךָאנ קנעועג'כ ...ןערָאבעג ךיד ךיא בָאה טכַאנ"הנבל ַא ןיא
 .הרושב יד ןעגָאזנָא ,ןעפָאלעג ?'רעטסעווש רעטלע ןייד זיא שרדמ-תיב
 טָאה ישעבָאב עיירטעג יד ...שרדמ-תיב ןיא ןענרעל געלפ ישעטַאט רעד
 םהענ ,ןעסיורד ןיא טכַאנ ךָאד זיא'ס ל'רעטכַאט : ןעירשעגכָאנ רהיא
 זיא'ס : סָאג רעד ןופ טרעפטנעעג לרעטסעווש ןייד טָאה ,לרעטמַאל'ס
 ,דרע'רד ןופ סױרַא סָאלב ןעקוק רענײטשי-רַאוטָארט יד ....גיטכיל
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 -- } ןעדָאל עסייוו יד ןיא סערַאּפש עצרַאוװש יד העז'כ ןוא

 יד ,טכַאנ רענעי ןופ רימ סעּפע ךיז טקנעדעג'ס ...טשינ סייוו'כ

 | . .. ןערָאבעג ןייד ןופ טכאנ

 טזיב .ןֶא ריד קוק ןוא געיל'כ ,ייווצ סע טנָאלש רדח סנעטַאט ןופ

 טרָאד ןופ טָאה ל?'כעליימ ףייטש א ,ןעשיק ןעסייוו ןיא ףעיט ןענעלעג

 ןעסייוו םעד ןעמונעגרעדנַאנופ ליטש בָאה'כ ,רהעמ טינ -- טקוקעגסױרַא

 רעד ןָא ךיס ךיא ןָאמרעד ,ליּפעק ןעסקַאוועב ץרַאװש ַא -- ןעשיק

 טעוװ ןערָאבעג לעוו'כ סָאװ דניק סָאד :טגָאזעג טָאה יז ....עקנַאגיצ

 ךיא בָאה רעהירפ שדוח א טימ ךָאנ ....ליוק ןופ ןייז רעצראווש

 טָאה'ס ,ןעסייהעג טשינ טָאה ישעטַאט רעד ,עצנַאגיצ ַא ןופ טרעהעגסיוא

 ןוא געיל'כ .ןירַא יז זיא ריהט-דיק רעד ךרוד ...טסולנעג רימ ךיז

 ןייד ףיוא קוק ןוא ... .דניק ןיימ ןייז טעוו ?יוק יו ץרַאװש : טכַארט

 ַא ,רעטסנעפ ןעסייוו םעד ףיוא טעּפַארד'מ יוװ ךיא רעה ...,ליּפעק

 -סיוא עסייוו טימ רעטסנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא ךיז טָאה ביוט עסייוו

 . . .{דניק ןיימ ןייז טעוװ ךלימ יו סייוו --- ?ענעילפ עטיירּפשעג

 ןעכָארבעג רונ ךיז טָאה ישעבָאב יד ןעפָאלשעג ןַאד ןענעז עלַא

 ייב ךָאנ ןעגעיל סע ,ןעוועג יז זיא עמַאמ עיירטעג ַא ,?יקנעב ן'פיוא

 סָאװ ,ןעציּפש עסייוו יד טימ ,ןעקַאי עסייוו יד ,דָאמַאק םעד ןיא רימ

 ,טהענענפיוא רימ טָאה יז

 ןיא טּפַאלקענ ךיז טָאה ביוט ַא ןוא ,ןעפַאלשעג ןַאד ןענעז עלַא
 -- .רעטסנעפ

 !דניק ןיימ ןייז טעוו ךלימ יו סייוו

 .ג

 ם'ייב סטכַאנוצ-גאטיירפ רעטכייל-תבש עסייוו יד בעיל בָאה'כ

 ,שיט

 עסייוו יד יװ --- ןעטכיולעג טשינ ןעגרָאמהירפ ןייק ךָאנ טָאה'ס

 ! סטכַאנוצ-נַאטיירפ םוא טכיל

 עטכייל יד טימ ,םיבורכ יד טאהעג טשינ לעמיה רעד טָאה'ס

 -גָאטיירּפ םוא בוטש ןיא ישעטאט םייב ,זנוא ייב יו לעגעילפ עסייוו !

 | ! סטכאנדוצ

 יד ףיא תבש ןעגעלפ סנעטַאש עצרַאוװש ערעזנוא ; טכַאד רימ

 ,ןעכירק טשינ דנעוו עסייוו

 טהור הניכש יד ;ישעמאמ רעד וצ ןעגָאז טנעלפ ישעטַאט רעד

 ריד ןעקוק סָאװ ,רָאה עטמאקענפיוא טשינ עטעשַאלפעצ יד ףיוא ריד

 לכיט ןעסייוו ן'רעטנוא ןופ סױרַא

 .ּפָאק ןעמורפ רהיא ףיוא טהורעג טָאה הניכש יד

 טָאה ישעטַאט רעד סַאג ןיא סױרַא ,םוק ,?ירעטסעווש םוק
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 ןעליטש ןייז ןיא ןיוש טפָאלש ןוא שיט ןופ ריפַא זיא רע ,טשנעבעגבָא
 ןעטשרע טוצ ,ןרעטשנעגרָאמ ן'טימ ףיוא םהעטש ישעטַאט רעד ,רדח
 ץםיוא ץרעטש נעגרָאמ ןופ ןייש רעד טלַאפ ןינמ ןעטשרע םוצ .ןינמ
 . ..שרדמה-תיב ןופ ראד

 ןיא ס'טכַאנדוצ-גָאטיירפ זיא'ס ,סַאג ןיא סױרַא לירעטסעווש םוק
 . . . ךעלרָאּפ-תבש טימ סַאג יד פומ זיא'ס ,סַאג

 ? גנאזעג סָאד ריד טלעפעג יו --- הלכ תארקל ירוד הכל

 .ד
 יד טזָאלבעצ ,טזָאלבעצ ! ןעשיק עסייוו סָאד טסיירעצ ,טסיירעצ

 , ! ןערעדעפ עטכייל עסייוו
 יד ןופ םירעוּפ יד ,טקילפעג ןייֵלַא ייז טָאה ישעבָאברעטלע ןיימ

 יד טָאה יז ,טכַארבעג רהיא וצ זנעג עטסייוו יד ןעבָאה רעפרעד
 .םנחב ייז ןעבעגעגקעווא שיילפנעזנעג םעד ןוא טקילפעגבָא רונ ן'רעדעפ

 ? ןעשיק עסייוו ! ןעשיק ענהעש
 רעטכַאט רעד רַאפ עבָאברעטלע יד טָאה םעדייא ןייא

 ןערעטש ןייז טָאה טָאג ,ןעדיא ייב ט'םש"ענ טָאװ רע ,ןעבעילקעגסיוא
 טימ ןעשטיינק יד טרעיניל ןוא ,דנַאה רעגילייה ןייז טימ ןעטסָאמעגבָא
 .ןעטלַאּפשרעגניפ ענייז

 ...טנהעלעג ּפָאק ןייז רע טָאה ןעשיק עסייוו יד ףיוא
 טָאה טָאג ןעכלעוו ךַאלמ רעד יו סאלב ,ןהוז ַא טַאהעג טָאה רע

 סָאװ ביוט ַא יו ליטש ; ןדע"ןג ןופ ץחוחו-םדא ןעבײרטסױרַא טקישעג
 ,טָאה יז יו לעגעילפ ערעסייוו ךָאנ טקגעב

 .,..טהורעג ץרַאה ןייז טָאה ןעשיק יד ףיוא
 ! ןעשיק יד טסיירעצ
 .פעמיה םעד וצ ךימ דנעוו ןוא ,קעקינייא רעד ןיב ךיא
 סייוו-ןעקלָאװ עניילק .לעמיח ןיא ָאד ןעקלָאװ עסייוו ןענעז סע

 להָאמ ַא טסעגרַאפ טָאג זַא .ּךיור יו טכייל ןוא ןײטשלַאמרַאמ יֹוו ---
 םהיא ןעכַאמ ןוא לעגעילפ ענייז ןעשנעב וצ םיבורק יד ןופ םענייא ןֶא
 ייז ףיוא טנעל ,ןעקלָאװ יד וצ רע טבעווש ,סיפ ענייז ןעבענ טרָא'נַא
 . .סיוא קילגנוא ןייז ייז ףיוא טנייוו ןוא .ּפָאק ןייז

 רימ ןעטלָאװ ןעשיק עסייוו עניימ ... ?לענעילפ ךיא םהענ ואוו
 ...!ןעקלָאװ עסייװלאמרַאמ יד ןעטיברַאפ

 .ה

 ןיא ,טדָאטש ןיא רימ וצ קירוצ ,ןעמוק םייהַא להָאמ א לעוו'כ זא
 ,ע ר מ ע ר פ ןעכוז ךיא לעוו רימ ןענעק עלַא ואוו זיוה ס'ןערעטלע ןיימ
 זיוה סנעטַאט ןיא ייז ןעגנערב ,ןעעסָאש ערעזנוא ייב יז ןעטרַאוובָא
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 ,רנַאל רעייז ןופ ,ןושל רעייז ףיוא ןעדייר ,ןעכַאל ייז וצ דימת ןוא

 .ןעמולב ןוא לענעפ ערעייז ןופ

 .ןעדמערפ ַא זיא גירעיורט

 ! ןעגנַאזעג ןוא רעדעיל רונ טָאה רע ? ןושל ןיימ טנָאק רהיא

 ןענעז ןעביוט יו סייוו ? לעגעפ עניימ ןופ טרעהעג רהיא טָאה

 ןעהעילפ --- ךימ ייז ןעהעזרעד ןוא ,רעלדָא יו ךיוה ןעהילפ ןוא ,ייז

 ןעּפַאלק ןוא ,לעסקַא ץ'פיוא רימ ךיז ןעלעטש ,ןעקלָאװ יד שזַא ןופ ייֵז

 .לעגעילפ יד טימ ךילהערפ

 ןופ סױרַא ייז ןעצָארּפש ןענוז עטבלַאפעג יו --- ןעמולב עניימ

 ,דנעה יד ןיא רימ ייז ןעלַאפ ױזַא --- ךַאלעּפעק-רעדניק יוװ ,דרע'רד

 .ץרַאה ןיימ ףיוא ןעהילב ןוא

 ןענַאמרעד טעװ רעוו ?ןוש5 ןיימ ףיוא ןענניז רימ טעוװ רעוו

 ..+ + דמערפ רעד ןיא ןעמולב עניימ ןופ טלהעצרע רעוו ? ?עגעפ עניימ

 --- .ןעמוק םייה ַא ?להָאמ ַא לעוו'כ זַא

. 

 .ךייט ןופ גערב ם'ייב געיל'כ ןעוו טכַאנרַאפ קנעב ךיא

 -טַאלג'ס ןעוו ,טגייווש רעסאוו סָאד .ךייט רעד טייוו ךיז טהעיצ סע

 רצ רעױא'נַא ךיא טלָאװ ,ןייז סָאנ ןוא טלַאק טינ לָאז רעסַאװ רָאלק

 טרָאד ןעמיווש סָאװ תושעמ יד טרעהעגסיוא ןוא ,רעסַאו םוצ טגעלעג

 ,םורַא
| 

 ןעפורסױרַא ,לידנייטש ַא ןיירַא ףרַאוו'כ זַא ! רעסַאװ עמוטש סָאד

 ,ךיז רעביא ןעפיור סע טזָאלעצ ,סע טלעמרומ ,טרָאד ןופ על'השעמ ַא

 .ןעגנירּפש רעסַאװ ןופ ?יוװ סָאװ םעד רַאפ געוו םעד טמיוצרעפ

 ."טנייוועג ןוא ןעסעזעג ייז ןענעז ןעכייט ס'לבב ייב;

 יד ,ןעלַאפעגניירא ןערהערט ערעייז ןענעז ןערעסַאװ עליטש ןיא

 ןערעסַאװ עליטש יד ,ןייוװעג רעייז ןעמונרעפ ןעבָאה ןערעסַאװ עליטש

 .ןעגנַאזעג עגירעיורט ערעייז ןעגנולשרעפ ןעבָאה

 ןייא ןופ ; רעסַאװ ערָאלק סָאד טסילפ ןערעדנַא ןיא ךייט ןייא ןופ

 ןעכייט יד ךיז ןעטייב סע ;שיפ יד םוא ןעמיווש ןערעדנַא ןיא ךייט

 ...םטוג-רעייז-לַא טימ

 .ךייט ןופ גערכ ם'ייב ץיז'כ ןעוו טכַאנרַאפ קנעב ךיא

 ענילָאמַא סָאד ,רעסַאװ םעד ןיא םינ טמיווש'ס ביוא סייוו רעוו

 ? ןעגנולשרעפ ןעבָאה ןעכייט ס'?בב סָאװ ,ןייוועג

 טלעמרומ ,לעדנייטש א ןיירַא ףרַאוו'כ זַא ! רעסַאװ עמוטש סָאד

 ...-ןעפיור סע טפרַאוװרעּפ ,סע

 װ}װ,,,..,,.,....
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 :ז
 | ,רלעפ ןיא העטש'כ ןעוו טכַאנרַאפ קנעב ךיא
 עניימ רַאפ עלעגעפ-רעמוז ןיילק-סייוו סָאד טשינ ןיוש טהילפ'ס

 ןעטלַאהעב ךיז יז טָאה ? עלעגעפ-רעמוז עסייוו סָאד זיא ואוו . . . ןעגיוא
 ףילהערפ ױזַא רעטייוו יז טעוו הירפ ןעגרָאמ ןוא ,ןרָאק םעד ןיא
 עסייוו ערהיא טזָאלעצ לעטניוו עלהיק סָאד טָאה רעדָא ? ןעהילפ
 עניילק סָאד ןוא ,םורד ןיא סנייא ,ןופצ ןיא סנייא ,ךעלעגעילפ עטכייל
 רעוו --- ,טהעגרַאפ ןנוז יד ? גנַאז ַא ףיוא ןעלַאפעג טיוט זיא לרעּפרעק
 --- ןנוז יד זיא ןעגנַאגרעּפ ? טברַאפעג טיור ױזַא טייז-בירעמ םעד טָאה
 . ? טברַאפעג טיור ױזַא ןעקלָאװ עסייוו יד טָאה רע

 ןענעז טנערבעג טָאה םי5 שו ריי ןזַא ...ןנוז יד זיא ןעגנַאגרעפ
 המח-תעיקש ןופ טייצ ןיא ןעוועג םיור סארשי-ץרא ןופ טדעטש עלַא
 ןיא טלעגיּפשעגבָא ךיז טָאה חרזמ ןופ ךליב סָאד ןוא ,ןעוועג סע זיא
 ....לעמיה בירעמ םעד

 ,רלעפ ןיא העטש'כ ןעוו טכַאנרַאפ קנעב ךיא

 .ח
 .בעל-רעמוז

 .ביוט יד טזָאלעג-יירפ ןוא טנעפעעגפיוא עקטרָאפ יד בָאה ךיא
 בָאה ,רעמיצ ןעגנע ןיא טרַאּפשרַאפ רעטניוו ךימ בָאה ךיא זַא

 רעד ףיוא רעמוז טרעוו ןעוו ןעסיוו ךיא לעוו יו : טגערפעג ךימ ךיא
 ?טלעוו

 עסייוו עננוי א טפיוקעג ,קרַאמ ן'פיוא ןעגנַאנעגסױרַא ךיא ןיב
 טָאה .רדח ןיימ ןיא ןעגיולפעגמוא יז זיא רעטניוו ןעצנַאג ַא ,ביוט
 א ןעוועג טלָאװ סע יװ ,עילעטס רעניילק רעד םורַא טרעטַאלפעג
 גייווצ א טלָאװ סע יו סנעּפָאקוצ רימ טגיטכענעג טָאה ,פעמיה רעניילק
 .ןעוועג

 עסייוו סָאד : ןעגרָאמהירפ ןייא ןיא טּפַאכעגפיױא ךיז בָאה ךיא
 .ןעביוש-רעטסנעפ יד ףיוא ְךיִז טסייר ןוא ךיז טעּפַארד לעבייט

 ! טלעוו רעד ףיוא רעמוז ןערָאװעג זיא'ס
 .ןעזָאלעגסױרַא ביוט יד בָאה ךיא
 טָאה יז ?ייוו הבת רעד ןופ ןעזָאלעגסױרַא ביוט יד טָאה חנ ךיוא

 - ...ןעסירעג לרעטסנעפ סָאד ךרוד ךיז
 -להע'נַא ,ןעמוק לעבייט ןיימ םעוו דלַאב ,טרַאוו ןוא ץיז ךיא

 | ....ליומ םעד ןיֵא ןעקעטש רהיא םעוו טָאלב
 סָאד ןיא יז טָאה טַאלב-להע'נַא ,ביוט עסייוו יד זיא ןעמוקעג

 ...עלענעפ-רעמוז ןעסיבעצ טוט ַא רונ ,טַאהעג טשינ לכעליימ
 .ןעלַאפעג קעלפ ַא זיא ןעבעל עסייוו סָאד ףיוא



 15 ןעבעל עסייוו סָאד

 : ןעטלָאשרעפ ביוט יד בָאה ךיא

 ...!הָארק ַא ןופ ?עגילפ יד יוװ ,ןערעוו לעגילפ ענייד ןעלָאז ץרַאװש

 ט

 ? ןעדייר ןעמולכב ןעוו טסייוו וד

 ואוו ,טרָא םענעטלַאהעכ ַא ןיא סיוא ןעמולב ןעסקַאװ סע ןעוו

 ;טשינ ייז טעלג סע ןוא ,לעטניוו עלהיק סָאד טשינ טעזדנַאלברעפ סע

 ןעביוה ןַאד ,טשינ ייז טקילפ ןוא דנַאה ןייק טשינ ייז טניפעג'ס ואוו

 ...ןעדייר ןעמולב יד ןָא

 רעד ןעוו ? ךעלעטעלב-רעכעב ערעייז ןענעפע ןעמולב ןעוו טסייוו
 תוחיר עקרַאטש יד ןעוו ,ןעניר ןיוש ?יווװ ןוא לופ טרעוו טפַאז רעסיז

 ערעייז ןעמולב ןענעפע ןַאד --- טפול רעד ןיא ןעטיירּפשעצ ךיז ןעליוו
 | .ךעלעטעלבירעכעב

 טפירט סע ןעוו ןוא ,ןעמולב יו דער ןוא ,ליטש ןעמולב יו ןיב ךיא

 ,ץרַאה ןיימ ךיז טנעפע ןַאד ,ןעמולב ןופ סױרַא טפַאז רעד

 ר

 רעטיור רעד רַאפ טינ ךיז ןעקערש ןעקלָאװ עסייוו עניילק ןעוו
 ךעלענעפ-רעמוז עסייוו רהיא טלָאז ,ןענעקטנע רהיא ןעמיווש ןוא ,ןוז
 .עלעבייט עגנוי סָאד ןופ ןעהילפ טשינ

 םענירג ןייק ,טרעילרעפ גייווצ יד ןוא טהעוו לעטניוװ סָאד ןעוו
 !לעדיימ עסייוו טינ רימ ןופ ףיולטנע ,טַאלב

 ...ןעטוג םוצ טרהיפ ןוא םעלַא ןעשיווצ טהעטש טָאג

 .אי

 ? הלכ ןיימ ןייז טסל?יוװ ,בעיל ךיד בָאה ךיא

 טעוװ עמַאמ ןיימ ,זיוה סנעטַאט ןיימ ןיא ןעגנערב ךיד ?עװו ךיא

 סע טסעוװ .רעיילש ןעסייוו ַא ןוא ,דיילק-הּפוח עסייוו ַא ןעהענ ךיד

 ןהעטש טעװ ל?להוטש-סנעקעדעב ןייד ,טכַאנ-הנותח רעד ןיא ןוהטנָא

 טימ ךיז טסעוו .סעט-רבח ןעשיווצ ןוא ןעמולב עסייוו ןעשיווצ ךיוה

 -פיוא רעיילש ןעסייוו םעד ריד לע ךיא ,רעיילש םעד ךרוד ןעשוק ייז

 ....?הלכ ןיימ ןייז טסליוװ --- ןעּפיל יד ףיוא ןעשוק ריד לעװ ןוא ,ןעקעד

 .בי

 ! ןהעש זיא טכַאנ יד
 ם'ןופ ןעגניז ןוא ,לענעפ יד ןייא ןעפָאלש טכענ עכלעזַא ןיא

 | | 0 | | | .ףָאלש
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 רעד ףיוא ןערעטש לעיפ בָארַא ךיז ןעפרַאװ טכענ עכלעזַא ןיא

 .ףיוא ךיז ןעביוה תומשנ לעיפ ןוא ,דרע

 ןוא ,ענעקנורטרעד יד םימי ןיא נירעבעל ןערעוו טכענ עכלעזַא ןיא

 .דנורגבֶא םעד ףיוא לרעּפ ענעש יד טימ ךיז ןעלעיּפש
 ןוא ,ףיוא םירבק יד ןופ עטיוט עלַא ןעהעטש טכענ עכלעזא ןיא

 דַאלמ םעד סיוא ןעכַאל ןוא ,דעלנרעב עטזָארנעב-ןירג יד ףיוא ןעצנַאט

 . ..תומה

 ....טקעלפעבנוא ןעבעל עסייוו'ס ךיא העז טכענ עכלעזַא ןיא

 : ןיטנע .י

 םזיטנאמאר רעשידיא א

 .א

 זויא ,עשינַאקירעמַא יד ?עיצעּפס ,רוטַארעטיל עשידיא רעזנוא

 טינ ,דנַאלרבדמ ַא ןיא ץעגרע לעדלעוו ןעטרַאדרעפ ַא וצ ןעכילנעג

 ,יוהט-ןעגרָאמ ןעשירפ ם'ניא ןעדָאבעג טינ ,ןענער ס'טָאנ ןופ ןעשַאוועג

 רוטַארעטיל רעזנוא .ךעלעכייט ערָאלק-לאטסירק ןופ .ןעקנורטעגנָא טינ

 -סָאטנַאפ ,יזעָאּפ ןופ טייקטכייפ עניד'תוינחור יד ןהָא ,ןעקורט זיא

 רוטארעטיל ַא זיא יז ,?יטס ןעשידרע-רעביא ,ןערעכעה ַא ןוא קיט

 -לַא רעסיורנג רעד ןופ ןעטקַאפ ענעסירעגּפָא ,עכילניילק ,עטלַאק ןופ

 רעדנרעטסילפוצ-גיד'תודוס רעד רהיא ןיא טלהעפ סע .טייקכילנעט

 רעד ,רעטעלב-דלאוו ענעפרָאװעגנָא ןעשיווצ טירט עליטש ןופ ךרָאש

 ןעגידנעבעוש גיד'תושמשה-ןיב םעד ןופ ןערעּפסיוו רעכילרעביוצ

 ,טיוט ם'נופ שיורעג-לענילפ רעד ,דרע ןוא ?עמיה ןופ ךיז ןעסיגפיונוצ

 עדנעגעל רעד ןופ ?עמרומ רעלעקנוד רעד ,ןעבעל ן'רעביא גידנעכַאּפ

 -רעביארָאפ ןופ ,אובל ריתעל ןעטייוו םעד ןוא לָאמ ַא ןעטייוו םעד ןופ

 | | .טייקניבייא ןיא טייקכילגנעג

 סע .ןָאט רעכילמיהטסקלָאפ רעד טלהעפ רוטארעטיל רעזנוא ןיא

 .ערהעל-קלָאֿפ ןוא ןעביולנרעבא ןופ םָארטש רעד טינ רהיא ןיא טסילפ

 םייב דנעבא-רעטניוו םעד ןופ טייקכילמייה יד רהיא ןיא טלהעפ סע

 -ילפ-ןערעדעפ ןוא ןירעניּפש רעד ןופ גנאזעגנ רעכאפנייא רעד ,עבורה

 -ניטלַא רעד ןופ ןעגנַאלק עדנעצּפעש יד רהיא ןיא ןעלהעפ סע .ןירעק

 ןוא םיתמ ,םידש ןעגעו תושעמ ערהיא גידנעלהעצרעד ,ןעבאב רעק

 -מעל-טפַאנ ן'טימ ,עבילדנעטשרעפנוא ,ערַאברעה םיוק יד ,םינצל-תכ
 .ןירעכערּפשּפֶא ערה-ןיע רעד ןופ רעטרעוו עדנעשימסיוא ךיז ןייש לעּפ
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 ןעלצרָאװ ןייק טינ טָאה יז .ןעטכענ ןייק טינ טָאה רוטַארעטיל רעזנוא

 ןוא ןעלהיפ ןעטלַא ס'קלָאפ ןעכַאפנייא ם'ןופ טייהנעגנַאגרעפ רעד ןיא

 -ּפִא גנולצולּפ ,ןערָאבעג גנולצולּפ ,רוטארעטיל-םותי ַא זיא יז ,ןערהעלּק

 -ירעגנסיוא ,םיוב רעטצנַאלפעגרעביאנַא יו זיא יז .ץענרע ןופ ןעסירעג

 ןעשיווצ ןעפיוה-דרע ןעניזָארג םעד ןהֶָא ןוא ןעלצרָאװ גינעוו טימ ןעס

 .ןעלצרָאװ יד

 יד ןופ ןעצרַאה םוצ טינ רוטארעטיל רעזנוא טדער רעבירעד

 ןופ רוטַארעטיל יד םינ יז זיא רעבירעד .קלָאפ ןופ ןעטכיש עכַאפנייא

 ,לָאװַאק םעד ןופ רוטארעטיל יד טינ יז זיא רעבירעד .רעבייוו ערעזנוא
 .רעלדנעה "קרַאמ-ןעטלַא, םעד ןוא רעגערט םעד ,קינטָאּפַאל םעד

 רוטארעטיל ַא ןופ טייקטכייפ יד טינ טָאה רוטַארעטיל רעזנוא

 -יל רעזנוא .ןעביולג סקלָאפ םעד ךרוד ןערָאװעג טרירטליפ זיא סָאװ

 -יל רעזנוא .עטכישעג רעשידיא ןופ טפַאז םעד טינ טָאה רוטארעט

 טייהנעבאהרע יד ,יזעָאּפ רעזעינילער ןיפ רעביוצ רעד טלהעפ רוטַארעט

 ,תוקבד ןופ טפַאשקנעב ענעניוצ-וצ יד ,ךיז ןעטפעהעב סעשילמיה ןוּפ

 -טנמעיר ןייז ןוא םינּפ ןעניטכיל ס'טָאג ןופ בראפ-ןעיראנעללא יד

 -עב ןעקניטלַא םעד ןופ טפַאשרעדורב-טוג עכילמייה יד ןוא ,ןעקעטש

 -בולש רעד טינ ךיז טרעה רוטַארעטיל רעזנוא ןיא .איבנה והילא רעציש

 ןיא טדיז סע ,םישרדרמ-יתב רעוואדראק ןוא רעגארּפ עטלַא יד ןופ ןעצ

 ןענייטש סע ,רעריטרַאמ עשידיא יד ןופ םיוש רעגיטולב רעד טינ רהיא

 ןופ ןעדלעה יד ןופ ןעטלַאטשעגנ עפיורנ-לעמיה יד ףיוא טינ רהיא ןיא

 .עטכישעג רעשידיא רעכייר-שפנ-תריסמ ןוא ןעצרעמש רעד

 םעד ןופ רוטַארעטיל יד טינ רוטַארעטיל רעזנוא זיא רעבירעד

 יד טינ ,רמלמ םעד ןופ רוטַארעטיל יד טינ ,ןעדיא ןעמורפ ,ןעטלַא

 -טינ רעד ןוא טפאש'הנמלא ס'ןויצ ףיוא רענייוו םעד ןופ רוטַארעטיל

 .גרַאב ןעגילייה ם'נופ טייקטכירעגפיוא

 .ב

 -ייז ןערוטארעטיל עכילטסירק ענרעדָאמ יד ןופ רעטּפעש יד ךיוא

 .םאטש ןעטלַא םוצ ןעדנובענוצ ןענעז ייז רעבָא .עגיביולג ןייק טינ ןענ

 ןענַאיצידַארט עטלַא יד ןופ טפַאז רעד טרעוו ןייזטסואוועכ רעייז ךרוד

 רעייז ןופ עמיטש יד ןעכרָאה ייז .ןענהַא ןעכילמיהטסקלָאפ ןופ ןוא

 -אער ןוא טעטילַאנָאיצַאר רעצנַאנ רעייז ייב .טייהנעגנַאגרעפ-סקלָאּפ

 זיא סָאװ דרע רעבלעז רעד ןופ ץלא ךָאנ המשנ רעייז טניוז ,סומזיל

 ענעננוזעגיגנַאל ןיא ,ןעגַאזסקלָאֿפ עטלַא ןיא ןערָאװעג טנילייהרעּפ

 .ןעטכישעג-רעדנואוו ןוא רעדעיל רעבייוו-טלַא
 ,"רנארב , ס'נעסביא ןיא ןעמורב ןענמיה-גרַאב ןוא ןעקָאלג-ןעכריק

 "טניג רעעּפ , ןיא ןעפעיטש ןוא ןעגנירּפש ןעללָארט ןוא רעטסייג-גרעב
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 עזייר רעביוצ רעד ןופ עדנעגעל עטלַא יד ;"רעטסיימ-יוב , ם'ןיא ןוא

 ("טניג רעעּפ ,)) ס'עזַאָא ןופ עינָאגַא יד טסיזרעפ ךייר-לעממיה ם'ןיא

 ןופ זיוה רעטּפשמ'רעפ גנאגרעטנוא םוצ רעד רעביא ;המשנ-תאיצי

 ,טיוט ןופ דרעפ רעסייוו רעד טכעווש ("םלאה סרעמפָאר ,) רעמסָאר

 רעד ןופ ןעמאלפ-סנעריירפ עשירענידנעצעגנ עטלַא-רוא יד טימ
 תומשנ יד ןעטכיולעב ןאמרעדוז רענרעדָאמ רעד טָאה טכַאנ-סעננַאהָאי
 עשינַאמרעג-טלא ענעי ןיא ,"רעייפסעננאהאי , ןייז ןופ ןעדלעה יד ןופ

 .ןעשנעמ-טנייה ענייז ןופ טולב סָאד ןעדנוצעגנָא רע טָאה ןעהטולג

 עטכעלש ןוא עטוג ןעגעוו ןעגַאז עשטייד-טלַא ענעגנולקרעפ גנַאל ןופ

 םעד ןעטכָאלטענסיױא ןַאמטּפיוה טָאה תופשכמ ןוא רעטסיײג-דלַאוװ
 -נוזרעפ , רעד ןופ ץנַארק-ןעידָאלעמ ןעטיורדגיזיור ןיא ןעללעה-רעבליז
 טגנילק "רעבעוו , עדנעמרוטש-ס'נַאיללעבער יד ןיא ;"עקָאלג רענעק
 טלַא ;ףרָאד ןעשיזעלש ןעטלַא םעד ןופ קָאלגיםרוטש רעד גיד'המיא

 ;סיורג רעלופ רעייז ןיא זנוא רַאפ ךיז ןעבייהרע ןערוגיפ עשינַאמרעג
 -רעטלָאפ , רעד ןופ דעיל רעד ןיא טגנילק ןָאט-סקלָאפ רעטְלַא רעד

 -בעוו יד ייב טעבעג סעכילזיוה ס'ענראזנא ןעטלַא םעד ןוא "רעממַאק

 רעבירַא רעיושוצ םענענָאזעגירענָאיצולַאװער םעד טנָארט ןעלהוטש
 .לירעטסיולק ןעלעקנוד-בלַאה-גיטכרופרהע ,ןעליטש ם'ניא

 ןעבעל עקרעוו עשיטנַאמָארדיינ טינ ,עלאנָאיצאר ענייז ןיא רַאנָאז
 -געיזעבנוא ערַאבטכיזנוא עטְלַא יד ףיוא רעדעיוו ן'יקסוועשיבישּפ ייב
 -עהט רעד ןוא ינָאלָאהטימ רעשיליוּפ רעד ןופ רעטסיינ-ינואעב ערַאב

 ענייז רעביא ןעקלָאװ רערעווש ַא יו טננעה סומזילאטאפ רעשינאלא
 .ןעשנעמ ענעסעגוצ לעפייווצ ןופ ,ענרעדָאמ

 -טסירק ענרעדָאמ יד ןענעז רענעט עטנַאקעב-טלַא יד קנַאד ַא
 -לעפ עצנַאנ רַאפ רונ ,ךעלעפייה עניילק רַאפ טינ ןערוטַארעטיל עניל
 -רעד עקרעוו עדנעכערב-ןהַאב עדנעטכַארט-רעווש יד ןיא רַאגָאז .רעק
 -עק ייז .רעדעיוו ךיז ןעניפעג ןוא טסבלעז ךיז טפֶא רעקלעפ יד ןענעק
 ןופ תוחיר יד ןופ ףליה רעד טימ ןעריטנעירָא טכייל ייז ןיא ךיז ןענ
 קנאדעג ס'רעטכיד םוצ געוו םעד ןעפערט ייז ;רעדלעוװידךעּפ עטלַא יד
 .םינמיס עגיטנעק עטלַא יד ןָא

 סָאד ןוא עטלַא סָאד ןעשיווצ טנורגּפָא רעד רעביא קירכ רעד ןוא
 ןערוּפש יד ןופ טיובעגסיוא זיא ןערוטַארעטיל עכילטסירק יד ןיא עיינ
 טָאה סָאװ ,קיטנַאמָאר רעד ןופ םָארטש רעד .סומזיטנַאמָאר םעד ןופ
 -ַארעטיל עשיאייּפָארייא יד רעביא ןעסָאלפעג קירוצ תורוד רֶאּפ ַא טימ
 -ָארט-לרעּפ עדנלעקניפ ענייז טזָאלעגרעביא ייז ןיא טָאה ,ןעניר-רוט

 ייֵל עיינ יד ןיא ןערָאילאק-רעביוצ ערעייז ךרוד ןעפרַאװ ייז ןוא ,סנעּפ
 רעשידרע-רעביא ,רעדנעצשילב רעד --- ןופרעד .ןעמַארטשד-רוטַארעט
 עגיטסייג רעייז --- ןופרעד ,ןעטפירש עשיאעּפָארייא עיינ יד ןיא ןייש



 17 זיטנאמָאר רעשידיא

 -סקלָאפ רעד ריפ ץייר רעייז -- ןופרעד ,טיײקמירַאװ ןוא טייקטכייפ
 .עיזַאטנַאפ

 .ג

 יד ןעועג זיא רַאבטכורפ ךילּפעשרענוא ,ףעיט ךילסעמרענוא

 ירד ןופ טסייג ןעשירעפּפעש םעד ףיוא סומזיטנַאמָאר ם'ןופ העּפשה

 -רָאװ ן'טימ ןעסירעגסיוא טָאה סומזיטנַאמָאר רעד .רעקלעפ עכילטסירק
 -יל עשיסאלק-שלאפ עטצנַאלפעגוצ ךילטסניק ,עדמערפ ,עטלַאק יד לעצ

 ענעסָאלשרעּפ יד טנעפעענפיוא קירוצ יז טַאטשנַא ןוא ןערוטַארעט

 .ןערוטַארעטיל-סקלָאפ עשימייה עגיטייצרעפ יד ןופ רענטרענ-רעביוצ

 יר ןופ ןעלַאװק ענעסָאלשרעפ יד טנעפעעגפױא טָאה רע

 טפושיכעגפיוא קירוצ טָאה רע ;ןעגאז-סקלָאפ ןוא ןעדנעגעל-סקלָאפ

 עיזַאטנַאפ יד טָאה רע ,רעדעיל-סקלָאפ ןוא ןעדאללאב עטקיטשרעפ יד

 "רוא םעד ןופ ןערעסַאו עדנעקיווק יד טימ טצירּפשעב רעטכיד ם'ןופ

 ,רעקלעפ עיינ יד ןופ ןעפַאש ם'ןופ לַאוװק

 -ענסיוא ןוא טבעוװעגסיוא טָאה רעטלַאלעטימ רעד סָאװ סעלַא

 רעד טָאה ,רעקלעפ עשיראראכב-ךילטסירק יד ןופ תוחומ יד ןיא ןענוּפש

 -נַאװרעפ תלכת ןעהָאלב-לעמיה ןוא דלָאג ןעהטיור ןיא סומזיטנַאמָאר

 -ענ-ןיד ,ןעבלעוועג עניציּפש ערעייז טימ ,ןעכריק עשיהטָאנ יד .טלעד
 ניד'הרוחש-הרמ ,ןעלָאפסינמייהעג ,ןעצנַארק עשיראגעללא עטצינש

 שיטסאטנַאפ ,טכיל-ןעצרעק ןענידנעטָאש ,לעקנוד-בלַאה ןעטכארטרעפ

 --- יירעמורב-לענרָא עדנעקנעב-רעווש ןוא סנעקלָאוװ-ךאריוו ענענוּפשוצ

 -נייא ןאוואראק-ןעשזארימ ןייז ןיא סומזיטנַאמָאר רעד טָאה עֶלַא ייז

 עדנעצכולש ס'ריזנ םעד ןוא ,העוו ס'עריטרַאמ םעד ןוא .טנַאּפשעג

 ןעּפישז סָאד ןוא עבעיל עשיטסימ עדנעמיורב סענָאנ רעד ןוא ,הבושת

 -ָאנעגנעמַאזוצ ךיז ןעבָאה ץרַאה רעדנעטולב ס'ןעטניציירקעג םעד ןופ

 טָאה יז ןוא הלפת-ןעבמאקאטאק רעשילמיה-שידרערעטנוא ַא ןיא ןעס

 .טעטיילגעב ןָאיסעצָארּפ עדנעהיצ לעבענ-םענעדלַאנ ם'ניא יד

 יד ןופ ןוא עפּפמעק ןעזיּפש-ןוא-רעצנַאּפ עכילרעטיר יד ןופ ןוא

 -עצַארַאס עשירַאברַאב טימ תומחלמ ןוא תוביס עשידלעה-ךילרעטטיר

 -סיוו רעביא ןעגנורעדנאוו ערעייז ןופ ןוא ,ערהע ןוא דנעגוט ריפ רענ

 -ַאש סומזיטנַאמָאר רעד טָאה רעדלעוו ענעטלַאשרעּפ ןוא ןעּפעטס עט

 ןוא טיוט-ןערהע ןופ רעדעיל ,טדעימשענ רעדעיל-ספּפמַאק עדנעל

 דנַארטש ןעיורג ןעדנעקניוואוצ-לָאפסינמייהעג ם'ןופ ןוא שפנ-תריסמ

 ם'ןופ ןעטלַאטשעג-רעטסייג יד ןופ ןוא .ןעבעל ם'ןופ טייז רענעי ףיוא

 -נעל ס'ןטש ןופ ןוא ענילייה ןופ ןעטלַאטשעג יד ןופ ,רעטלַא-לעטטימ

 -רעייפ ןוא ןעלניופ-רעדנואוו ןופ ,ןעיורפ-דלַאװ ןוא תופשכמ ןופ ,ןענָאי

 -ןעּממוז ןוא תומשנ עטלעגָאוװרעפ ,ןעמַאלפ עדנעזנַאלב ןופ ,םילָאוװייט
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 -לרעּפ עדנעבעווש-דנרעטיצ ענייז סומזיטנַאמָאר רעד טָאה ןערעטש
 .ןעטכָאלפעג ןעצנַארק-ןעברַאפ עהטיור-דנעבא ןוא ענרעטומ

 עבעיל יד רע טָאה ןערהערט ס'אנעלאדנאמ רעגילייה רעד ןיא ןוא
 -שירעיהט רהיא ןופ רע טָאה יורפ יד .טכַאמעג גילייה יז ןוא ןעשַאװעג
 טייז רעד ייב טצעזעגקעװַא ןוא ןעביוהעגפיוא יז ןוא טרעטיילעג טייק
 -יה םעד רע טָאה ןעגיוא ס'יורפ רעד ןיא .רעטומ-סעטטָאנ רעד ןופ
 .ןעסָאגוצ טפַאשקנעב עשילמיה יד ןעצפיז ערהיא ןיא ,טײרּפשעג לעמ
 יד ןוא טפַאהרעבױצ ןוא לָאפסינמייהעג ,יורפ יד ןערָאװעג זיא גילייה
 ןיא טרהעצרעפ טרעוו סָאװ גנַאזעג-ןעלַאגיטכַאנ ַא רחיא וצ עבעיל
 ,גיד'תודוס-ךילטעג ןערָאװעג זיא עבעיל יד .טייקסיז רענעגייא ןייז
 -ייא ןוא ןייּפ ןעשידרענוא ןופ לַאװק ַא רעבירעד ןוא םגידירפעבנוא
 .סונעג ןופ רעסיז ,םירוסי עדנעטכַאמש ןוא ןעקנעב ןעגיב

 רעטפַאהלַאזקיש ַא טימ ,סומזיגַארט ןעזעידנארג ַא םימ ןוא
 יד .טעדיילקעב ןערוטַארעטיל יד סומזיטנַאמָאר רעד טָאה םייקסיורג
 -נעמ םעד .ןעמוקעב גנַאלק-טלעװ ןעכיוה ַא ןעבָאה רענעט עכילגעטלַא
 -על ס'ןעשנעמ םעד ,ןעמונעגנא ערריוו ןעזעיר ַא ןעבָאה טירט ס'נעש
 -רעפ ןעסינעטער עגיבייא ןופ לעבענ ןעכייר-ןעברַאפ םעד טימ זיא ןעב
 -סימ ם'ניא ןערָאװעג טקנוטעגנייא זיא המשנ ןייז ,ןערָאװעג ןעגיוצ
 עכילשנעמ יד .רעטעּפש ןופ ןוא לָאמ ַא ןופ ןעטלעוו ןופ ץנַאלג ןעשיט
 ןופ טיירּפשעגסיױא ךיז טָאה יז ןוא ןערָאװעג טיירפעב זיא עיזאטנַאפ
 -ֹּפִא םעד רעביא טרעיוהעג טָאה ןוא ןעטייווצ םוצ זיב טלעוו קע ןייא
 לָאמ ַא יו ױזַא ,סָאאכ ןייז ןופ ןוא ,ןעביירט ןעכילשנעמ ןופ טנורג
 .טרעביוצעגסיורַא ןענָאיזיוװ עכילרעדנאוו ,והבו וחת ם'ןופ הניכש יד

 ,ד
 ַא זיולב סומזיטנַאמָאר ם'ןופ טָאה ןערוטארעטיל עשידיא יד וצ

 -רעטלאוו רעגיטסייג-ןיילק רעד זיולב .טכיירגרעד גנַאלקּפָא רעכַאוװש
 סָאד זיולב ,טעזנַאלברעּפ זנוא וצ טָאה סומזיטנַאמָאר רעשיטטאקס
 -ַאמס יד .ריילק-ןעגער רעכילרעסיוא ןייז זיולב ,םהיא ןיא עגילעפוצ
 עדליוו יד זיולב סומזיטנַאמָאר ם'ןופ ןעבָאה ס'רמש יד ןוא ס'ןיקסנעל
 ם'ןופ לַארָאמ יד ,ןעגנושַאררעביא עדליוו יד ,תוביס יד ,ןעגנופערט
 .טשאנעג שנועו רכש םענַאלבַאש

 -עב ןייז טָאה סומזיטנַאמָאר רעד ,ךילדנעטשרעפ ךיוא זיא סָאד
 זיא רעטלַא-לעטימ רעד ןוא טּפעשעג רעטלַא-לעטימ ם'ןופ גנורעטסייג
 ס'טָאג .ןעוועג תופידר עמאזיורג ןופ םייקגיבייא ַא זיולב ןעדיא רַאפ
 אירַאמ עגילייה יד ןוא ןעוועג "?ליזוי, רעגידניז א ייז רַאפ זיא ןהוז
 "הלפית , ַא ייז רַאפ זיא עכריק עשיהטָאג יד .יורפ-גנוי עטגידניזרעפ ַא
 ןערעיוא יד טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה ןעידָאלעמ-לעגרָא יד רַאפ ,ןעוועג
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 -עב טולב שידיאט ימ ןעוועגנ ןענעז עניצ-ציירק יד ןוא ןעּפָאטשרעפ

 .טצירּפש

 .ה

 סומזיטנַאמָאר ןעשידיא ַא ןעוועג ךילגעמ טינ ןעד זיא יצ רעבָא

 "עג עשידיא יד ןיא ןָאיגילער עשידיא יד ןעד ןעבָאה יצ ? ןעּפַאש וצ

 ןעגיזעיר ַא טגיילעגסיוא טינ תומולח-סקלָאפ עשידיא יד ןוא עטכיש

 -רעביוצ םהיא ףיוא ןעיובוצסיוא ,תורצוא עגיטסייג ןופ טנעמַאדנופ

 -אטאפ יד יו שיטסַאטנַאפ ןוא גיכוַאפ-רעייפ ,סיורנ-לעמיה ,רעסעלש

 ? סעגערב עשילמיה ןופ סַאנַאגרָאמ

 -יטימעס-טלַא יד ןערעיוא ערעזנוא ןיא ןעלַאש ןוא ןעגנילק ךָאנ

 -טלעוו רעד ןופ ןעגַאז עגיד-םיאלּפ יד ,לעביב רעד ןופ ןעדנעגעל עש

 םימ ןיק ןופ ,שחנ ןעטלַא םעד ןוא לַאפ ןעטשרע ם'ןופ ,גנוהעטשטנע

 -סנעפ-סלעממיה עטנעפעוצ יד ןופ ,ןרעטש ןייז ףיוא ןעכייצ-ךולפ םעד

 לעבעווש טימ יד ןופ ,לובמ ןעדנעציילפרעפ לענוק-דרע ם'ןופ ןוא רעט

 -טעל ס'םחרבא ןופ ןוא הרומעו םודס ענעסָאנרעפ ץילכ ןוא ךעּפ ןוא

 רינטכעדעג רעזנוא ןיא ךָאנ ןענעז ןירג ןוא שירפ .ןעגנוהעז עשיוראה

 ענייז ןוא ןועדג ןופ ,םיטפוש ןופ ןעדנענעל עדנעצּפעש ליטש יד

 ןופ רעמָאי םעד רימ ןערעה טציא ךָאנ .לאוו ןוא יוט טימ ןעגנופורּפ

 רעדעילינַאלק יד ןוא רעטכַאט ס'חתפי רענעבָארגעב-נידעבעל רעד

 -רעגריב ןעכילרעטכריפ םעד ןופ ,גרעב יד ףיוא סע'טרבח ערהיא ןופ

 ןופ ןוא טסייג ןעזייב ס'לואש ןופ ,העבגב שגלּפ רעד רעביא געירק

 ןופ האובנ עטכעלש ס'לאומש ןופ ,לעדעיפ עדנעמהאצ-רעטסייג ס'דוד

 ךָאנ .עובלג ןופ גרעב יד ףיוא המחלמ רעשינארט רעד ןופ ןוא רבק

 ,לעטנַאמ ןייז ןיא טלעקיוועגנייא םינּפ ןייז ,והילא זנוא רַאּפ טהעטש

 .הקד הממד לוק ס'טָאג קערש טימ גידנערעה

 יתב עדנענערב יד ןופ ןעמַאלפ יד ןורכז רעזנוא ןיא ןעהילגנ ךָאנ

 יגורה הרשע יד טולב רעייז ןיא זנוא רַאפ ךיז ןעדָאב ךָאנ ,םישדקמ

 ךָאנ ,דוחיה םש םעד תוחכ עטצעל ערעייז טימ גידנעיירשסיוא ,תוכלמ

 .רעטכעט ס'ןויצ עטגינייּפעג יד ןופ רעבייל ענייר יד זנוא רַאפ ןערעטיצ

 עשיזרעּפ יד ןופ ךרָאש רעליטש רענעי ןעשָאלרעפ ןיוש ןעד זיא

 ,ןעטכישעג ןדע-ןג ןוא םונהיג ןוא םיתמ ןוא םידש עשינאליבאב ןוא

 ןוא ? תובישי עגיטייצרעפ יד ןופ ץתושמשה-ןיב יד ןיא טלהעצרעד

 תותדגא עטלא יד סיז-גידווע'נח טינ רהעמ ןיוש זנוא וצ ןעלכיימש

 ? םישרדמ יד ןוא דומלת ןופ

 -גנוא יו ךייר יוזא ןייז לָאז סָאװ ,עיגָאלאריטרַאט ַא ָאד ןעד זיא

 םילכוקמ ,םינואנ ענילָאמַא יד ןעד ןענעז ? עינַאלאריטרַאמ רעז

 רנרעטסייגעב רעגינעוו רעגנירּפש עפ-עד-אטיוא ןוא רעפַאשעכ-תומלוג
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 ןעד זיא ןוא ? םיריזנ-ןעכריק ןוא ענילייה ןוא ןעטסירק עטשרע יד יו

 ןוא ןערעיוט עדנעסילשנייא ןוא טנעוו עמורק ערהיא טימ אטטעהג יד

 -ָאמ עטלַא יד יו שיטסַאטנַאפ רענינעוו םעהטא םענעטלַאהעגנייא

 ארזע ןב םהרבא ןופ ןעטכישענ-סנעבעל יד ןעד ןענעז ןוא ? ןעריטסַאנ

 יו טפאהלעבאפ רענינעוו אלעדוט ןופ ןימינב ןוא יולה הדוהי יבר ןוא

 ? רעטטיר ץיירק עטיור יד ןופ ןעטכישעג יד

 -רָאברעפ ןוא ענעפָא יד ןוא תובישי ערעטעּפש ןוא עטלַא יד ןוא

 עגיבייא סָאד ןוא םיארונ םימי ןוא םיבוט-םימי יד ןוא ןעלהוש ענעג

 ץ'םיוא ךיז ןעטכיר עגידנעטש סָאד ןוא גיוא ס'טָאג רעטנוא ןעבעל

 -לַאּפש עזעיגילער ןוא ן'תקולחמ עניבייא יד ןוא ן'חישמ ףיוא ןוא טדיוט

 -ליב עניטראנעגייא טרעטנָאלּפרעּפ רַאפ סָאוװ -- תומרח ןוא ןעגנוט

 טנעקעג ןעטלָאװ ייז ןעוויטָאמ עשינָאלָאכיסּפ ןוא סענעצס ןוא רעד

 -נעמ עגידריווקרעמ רַאפ סָאװ !טסינַאמָאר ןוא רעטכיד םעד ןערעפיל

 יד ןוא סעקינ'יבצ יתבש יד ,םילבוקמ יד ,םישורּפ יד ,םייסא יד ןעש

 -דוב ןוא טייקמייטש עשיאאטס עכלעוו !ןעוועג ןענעז םידיסח עטשרע

 -רענוא ןוא טייקטסעפ ענרענייטש עכלעוו ,טייקטפעיטרעמ עשיטסיה

 עשיטסימ ןוא סעיזַאטנאפ עדנעהילג עכלעוו ,טייקגנערטש עכילטיב

 טפַאשנעדייל עשידרע ןופ גנושימסיוא ערַאברעדנָאז עכלעוו ,תומולח

 ! ןערהעגעב סעשילמיה ןוא

 רעבייוו ןופ קלָאפ סָאד ,קלָאפ עמירא עטסָארּפ סָאד רַאגָאז ןוא

 טפַארק עדנעפַאש רעייז ןעד זיא וצ -- רעלדנעה ןוא תוכאלמדלעב ןוא

 ,ךעלדעיל-סקלָאפ עזָאללהָאצ יד ןעד ןענעז ? ןעפָאלשענ טייצ עצנַאג יד

 -טרעווכיילג ןוא תולונס ,ןעסינעטער ,ןעטכישעג עגידעכָאװ ןוא עמורפ

 רעטסיימ ם'ןופ טנעה יד ןיא ןעק סָאװ רלֲאנ רעהיור ןייק םינ ךעל

 ,קלָאפ ם'ןופ ּפָאק ן'םיוא ןעניורק עדנעצשילב ןיא ןערעוו טלעדנאוורעפ

 ! רעפּפעש ןעניבייא םעד

 רעד יו ךילּפעשרענוא ,רעמיהטכייר עניטסייג ץלַא ןענעז סָאד
 ןענָאיללימ ןעניּפשסיא טנעקעג טלָאװ ןעמ עכלעוו ןופ ,סוניקוא םי

 ַא ן'םושיכסיורַא טנעקעג טלָאװ ןעמ עכלעוו ןופ ,םידעפ עשיטנַאמָאר

 -עג ןוא ךילרעה רענינעו טינ ,טלעוו-רעדנואוו עשיטנַאמָאר עצנַאג

 רענינעו טינ ,שיטסאטנאפ ןוא לעדע רעגינעוו טינ ,לָאפסינמייה

 דנעדנעלב רענינעו טינ ,שידרע-טפאהלעבענ ןוא שילמיה-גיד'המשנ

 יו דנעבייהרע ןוא דנערינאּפמיא רענינעוו טינ ,דנעלהַארטש-ךייוו ןוא

 ,טרעביוצעגפיוא טָאה סומזיטנַאמָאר רעכילטסירק רעד סָאװ טלעוו יד |

 -נעדעישרעפ גידריוקרעמ יוװ ,שידיא-ןייר יוװ ,יינ יו ןוא

 גנושימסיוא רעראברעדנַָאז רהיא טימ ןעוועג טלעוו עזעיד טלָאװ גיטרַא

 ,ןופצ ןעטלַאק ןוא רעדנעל-ןעּפָארט עסייה ןופ ,ברעמ ןוא חרזמ ןופ

 ! םוהטנעטסירק ןוא םאלסיא ןופ ,טלעוו-יינ ןוא םוהטרעטלַא ןופ
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 ןיא ןיוש ןזיא דנַאל-רעביוצ ןעשיטנַאמָאר תמא םוצ געוװ רעד

 -ָארטעב לָאמ ערערהעמ ןערוטארעטיל רעשידיא ןוא רעשיאיירבעה רעד

 -נואוו ענעי ןעבָאה ןעטסילעווַָאנ ןוא רעטכיד עגנינייא .ןערָאװעג ןעט

 טינ רעבָא ייז ןעבָאה טגלָאפעגכָאנ .ןעהעזרעד דנאל-ןענכ ערַאברעד

 דנאל-סטייהנהעש סָאד ךיוא ןעבָאה טסכבלעז רערהיפ יד ןוא עלעיפ

 -עגסיוא ייז ןעבָאה רונ ןעטייוו ןופ .טרעדנואוועב ןעטייוו ןופ זיולב

 עכאווש עגינייא גראב ןעדנעטכיול ם'ןופ ןוא טנעה ערעייז טקערטש

 םַאלפ ןייק ןיא ךיז ןעבָאה סָאװ ןעקנופ עכַאווש -- ,ןעגנַאפעג ןעקנופ

 .ןעדנֹוצעגנָא טינ עדנעזנַאלב יד רַאפ םערוט-טכיל ןייק ,טפעהעב טינ

 רעד ןופ ןעננולהעצרע ןוא עטכידעג ןייק טינ זנוא ןעלהעפ סע

 עלעיּפשייב ןהֶא ןעצנַאנ ןיא טינ ךיוא ןענעז רימ .עטכישעג רעשידיא

 ענעפַאשעג סָאד רעבָא זיא םערָא יוװ .גנוטכיד רעכילמיהטסקלָאפ ַא ןופ

 טלטק יו ,ןעפַאש טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאװ םעד טימ ךיילגרעפ ןיא

 ןעבָאה רימ ןעכלעוו סומזיטנַאמָאר רעד זיא ךילרעסיוא ןוא רענַאמ ןוא

 טפרַארעג ןוא טנעקענ ןעבָאה רימ סָאװ םעד טימ ךיילנרעפ ןיא

 .ןעבָאה

 ןוא עשינַאּפש יד ןופ ןערָאװעג ןעבעירשעג זנוא ייב זיא סעלעיפ

 םיחסּפ יד ןופ ןוא סנעפיוה-רעטייש ,ןענַאיציזיװקניא עשיזענוטראּפ

 -שידנוש סנעטסיימ רעבָא סָאד זיא ןעבעירשעג .ןעלהייה ןיא םירדס ןוא

 ןהֶא ,גנופיירניה ןהֶא ,ננוריטנעירַא עשירָאטסיה ןהָא ,לַאטנעמיטנעס

 ןעסיורג םעד ןהֶא ,ערעפסָאמטַא רעדנעגנילשרעפ ,רעדנעסיירטימ ַא

 ,טעטילעער טינ רעייז ןיא זיולב שיטנַאמָאר ןענעז ןעטפירש יד .גנואווש

 .דנאטשרעפ ןערהָאלק םוצ גנוטכַארעפ רעייז ןיא זיולב שיטנַאמָאר

 .טנעמיד ןעשלאפ ַא ןופ קסַאילב רעד זיא קסַאילב רעשיטנַאמָאר רעייז

 -עג ןערעדעצ-ןונבל ןוא ןורש ןוא ןויצ ןופ זנוא ייב זיא סעלעיפ

 -עב ע'תמא ןהֶא גנַאזעג רעטלַאק ַא רעבָא זיא סע .ןערָאװעג ןעגנוז

 -עהר רעדנרעווילג ןעניוא יד רַאפ ,רעטלַאק ןופ גנַאזעג א ,גנורעטסייג

 -נוא ןופ ,ענעדנואוושרעפ-ננאל ןופ עילָאכנאלעמ רעד ןהֶָא ,עקיראט

 עדנעפיירגיסנעצרעה יד ןהֶא ,ןעטלעוו עדנרעממיש תוברוח יד רעט

 רעטכיד ןעטרעטראמעג-סולאטנאט ןעטמאהקנארק א ןופ טפאשקנעב

 ןעכיוט סָאװ רעדלעוו-רעביוצ עטצנארקעב טכיל ,עשיטסאטנַאֿפ יד ךָאנ

 ןעלעקנוד ןייז ןיא קירוצ ןערעוו ןוא םי-סטייחנעננאגרעפ ם'ןופ ףיוא

 .ןענורוצ טנורנּפָא

 ,רעטכיד עשיאיירבעה ענילָאמַא יד ןופ ,ןהָאזנעבעל ףסוי הכימ

 ןעבָאה ,ןעטסינַאמָאר עשיאיירבעה עגילָאמַא יד ןופ ,וּפאמ םהרבא ןוא

 -עג קיטנַאמָאר רעשידיא א ןופ ןעקנופ עכַאװש עגינייא ךיז םורַא

 ביל הדוהי טָאה .ןערָאװעג ןעכָארגעב דמאז ם'ןיא ןענעז ייז .ןעפרָאוו
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 ,רעממיש ןעכיילב ַא ךָאנ םהיא ייב רע זיא ,ןענופעג קנופ ַאזַא ןאדרָאג

 ןופ םי ם'ניא טָאה שטיווָאמארבא בקעי םולש .ןערָאװעג ןעשָאלרעפ

 עשידיא-שיוטיל ןופ םי ם'ניא ערהעל-סקלָאפ רעשידיא-טנייה

 ןעלרעּפ ענינייא ןעגנוביולג ןוא ךעל'השעמ ,ןעגאז ,ןעדנעגעל-סקלָאּפ

 "ס'עלעדנעמ 'ר , רעבָא .טרעיצעב "עלעשרעה , ןייז ייז טימ ןוא ןענופעג

 טָאה גורפ .ןעטָארטעב טינ געוװ ןייז ןעבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק

 -על ןייז .טגרָאבעג ןעגַאז עשידומלת עטלַא יד ןופ ןעוויטַאמ ענינייא

 רעכילשנעמ רעגירעיג-ניבייא רעד ןוא ןודקומ רדנסכלא ןעגעוו עדנעג

 -שיראטעהר רעבָא ,ןָאט ןעשיטנַאמָאר גיטכיר םעד דלַאב ןיוש טָאה גיוא

 -נעזָאר טגנילק ּפָאללַאגעזרעפ ןעשירענירק-טלַא םעד ןהֶא ,טלַאק

 ."תימלוש , ןייז זיא ןעפילשעג ןוא טלעצניקעג ,"תידוחי, ס'דלעפ

 סָאו ךיוה רעד ןיא שיטנַאמָאר רחעמ ?עיפ ,רעמירַאו לעיפ

 ןיא ןָאט רעד זיא ךילמיהטסקלָאפ ."שינאמ , ט'ץרּפ רעביא טבעווש

 לָאפסינמייהעג ןוא "?המשנ זיא סָאװ, ןיא ןוא "הפנמ תעשב , ןייז

 עשידיסח ענייז ןיא ןעברַאפ ןוא ןעגנַאלק יד ןענעז שיטסַאטנאפ ןוא

 ןעשיטנַאמָאר ןיא .ךעל'השעמ ןוא ןעננולהעצרע עשיטסילאבכאק ןוא

 "יבצ יתבש , ס'שא םולש ןופ סענעצס עלעיפ ןענעז ןעקנוטעג רעייפ

 ןענעז טמאשקנעב עכילטלעווטלא ןיא ןוא ןהעש-שיטנַאמָאר ןוא

 -על-סקנּפ ענייז .טקייוװעגכרוד רעדעיל עשידומלת-שילביב ס'שאוהי

 -טלַא ןופ שיורעג ן'טימ ןעמושז ןעכרעמ תושמשה-תיב ןוא ןעדנעג

 .ןעברעוו תורבקה-תיב עשינארּפ

 .ז

 -ַארעטיל רעזנוא ןיא עשיטנַאמָאר-טכע לעסיב סָאד זיא ךָאד ןוא

 -ָאר-טכע לעסיב סָאד .עמהאנסיוא עכילקילנ ַא רונ ,גילעפוצ רונ רוט

 םעד טימ רוטַארעטיל רעזנוא ףיוא ןערָאװעג טהעוועגנָא זיא עשיטנַאמ

 .רעפּפעש ערהיא ןופ ןייזטסואוועב ןעבלאה

 זיא ןעקורט ןוא טלַאק סרעדנוזעב ,זיולב ןוא טעקַאנ סרעדנוזעב

 ,ךיוה ןעשיטנַאמָאר ַא ןהָא ,רוטַארעטילדאזָארּפ עשינַאקירעמַא רעזנוא

 רעזנוא .טפַאזסטייהנעגנאנרעפ ןוא טייקמירַאו עכילמיהטסקלָאט ןהָא

 לעיפ ױזַא ,שידיא נינעוו ױזַא זיא דוטַארעטיל-אזַארּפ עשינַאקירעפַא

 ,טריציפיססור

 ,ררע רעד ןופ רעכעה ךיז ןעבייהוצפיוא םוא ,ןערעוו וצ ןהעש םוא

 -עוו וצ סיורג שיגַארט םוא ,ןעמוקעב וצ טייקכייר עשיטסַאטנַאפ םוא

 -סטייקניבייא םוא ,ןעטיירּפש וצ ןעטנָאזירַאה טלעוולא םוא ,ןער

 -סקלָאפ ןופ סנעּפָארט-יױט עשירפ יד טימ םוא ,ןעמהענרעפ וצ ןרעּפסיװ

 -טנַאמָאר ןעשידיא ַא רוטַארעטיל רעזנוא ךיז זומ ,ןעלקניפ וצ ןעטרָאג

 הטניראק רעייז ןעבָאה ןעכעירג-טלַא יד יו ױזַא ןוא ,ןעפַאשעב סומזיט
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 -ַאווכ-םי יד ןופ גידענעוו רעייז ןעבָאה רענעילַאטיא-סנאפענער יד ןוא

 רוטארעטיל רעזנוא ךיז זומ ױזַא ,טמערוטעגסיוא םיוש-םי םעד ןוא סעיל

 -כיד-סקלָאֿפ רעשידיא ןוא טייהנעגנַאגרעפ רעשידיא ןופ םי םעד ןופ

 .ןעיוברע טלעוו-רעביוצ עשיטנַאמָאר ַא גנוט

 -סגנורעטסיינעב רעד ןערעוו ףרַאד סומזיטנַאמָאר רעשידיא ַא

 רעזייוו-נעוו רעדנרעקאלפ רהיא ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ לַאווק

 -עג ףראד רוטארעטיל עשיטנאמַאר-שידיא ַא .גרעב ןעציּפש יד ןופ

 -נוא רעשיטנַאמָאר ַא ןענירניירא רהיא ןופ טעוװ ןאד ,ןערעוו ןעפַאש

 -ָאר ןעצנַאנ ןיא .ןעננוטכיד עשיטנַאמָאר-טינ ןיא רַאנָאז םָארטש-רעט

 -סעב רהיא ייב וליפא רוטארעטיל עשידיא יד טציא ןיוש ןעק שיטנַאמ

 רַאנָאז ךיז טעוו העּפשה עשיטנַאמָאר יד רעבָא ,ןערעוו טינ ןעליוו ןעט

 -ָאר ערַאברעה םיק ,עטייו .ןעלהיפ קרעוו עשיטנַאטָאר-טינ ןיא

 םעד רעביא ןעלאש ךעלעקעלג-רעטסייג יו ןעלעוו ןעגנַאלק עשיטנאמ

 -שידיא רעמירַאו רעד .אזָארּפ ןוא יִזעֶאַּפ עשידיא ןופ דלעפ ןעצנַאג

 עשיטנאמַארשידיא ,ןעיווטעב דלעפ םעד טעוו ךיוה רעשיטנַאמָאר

 יד ןעשיווצ ןערירימיש ןעברַאפ ענידלעבענ ערעייז טימ ןעלעוו םידעפ

 ןעלעוו ןעגנוטכיד עשיטנַאמָאר-טינ יד ןיא ראנַאז .רעמיוב ןוא ןעטייווק

 ןיא ,רעדליב יד ןיא ,ןעגנורעדליש יד ןיא ןעבעווש טפנאז ןעגנַאלק יד

 -מיטשעבנוא יד ןיא ,ןעסינערעהוצנָא עטייוו יד ןיא ,ןעפינעכיילנוצ יד

 -ָאר יד .ןעצירּפש-ןעקנַארעג עדנעצילבכרוד יד ןיא ,ןעננורעניארע עט

 ,תורוש יד ןעשיווצ ןעניּפשוצ ףיז ןעלעוו םידעפ-רעכיוצ עשיטנַאמ

 ןעטכעלפ ךיז ,רעטרעוו יד ןופ ןעקנאדענ-רעטניה יד ןיא ןעלננעלש

 -טלא רעד ."ערעמסאמטא , רעד ןיא ץענ עיורג-רעכליז א ןעכעווסיוא ןוא

 -רָאברעפ ףיז ףרַאד ןָאט רעלענַאיצידארט-דילמיהטסקלָאפ ,רעשידיא

 שידיא ןיא טרעוו סָאװ קרעוװטסנוק ןעדעי ןיא ןעפישכרוד טייהרענעג

 יד ןיא ןעלקניפ ןעפרַאד ךעלראילאק עטלַא יד ,ןעבירשעג ןעדיא רַאפ

 לעמרומ רעטלַא רעבעיל רעד ,ןעיניל-יוב יד ןופ ןעקניוואוצ ,ןעטלאטשעג

 ןיא ןערעּפסיו ליטש ףרַאד ,ןעכערפשעג יד ןעשיווצ ןעמוז ףרַאד

 -רעפ ןופ עקדעפעב ַא ןופ שיורעג-רעטעלב רעד יו ױזַא ,ןעידָאלעמ יד

 -.סעבעיל עכילטרעצ יד ןעשיווצ ךרוד ליטש ךיז טכָאפ עטבעיל

 .ןעננַאלק

 -נַאמָאר עליטש ןופ ץענ ענענוּפשעגנ-ןיד ,ערַאברעדנואוו עזעיד

 םידעפ עשיטנַאמָאר-שידיא עגידלעבענ-לעה ןופ ,ןעננַאלק עשידיא-שיט

 -רעביוצ ַא יו יוזא טעוו ןעטרָאג ס'קלָאפ ם'ןופ ןעטפוד-ןעמולב ןוא

 טייהנעגנאגרעפ רעשידיא רעד ןעשיווצ םוחת ן'רעביא ןעגנעה קירב

 סָאװ טנורנּפָא ןרעביא ןעטכעלפ ךיז ,טראוונעגעג רעשידיא רעד ןוא

 ןעשנעמ-טקלָאפ ם'ןופ רעטכיד ןעשידיא םענרעדַָאמ םעד ּפִא טלייהט
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 -רעפ ןיירק ןייא טימ תומימת ןוא ץנעגילעטניא ,דיתע ןוא רבע ןוא
 .ןעהיצ

 -רעפ ןעגנַאלק עדנעבעווש יד רַאגָאז טלָאװ קלאפ עדנעזעל סָאד
 רעד .טנעקרעד םידעפ עדנלעקניפ-םיוק יד רַאגָאז טלָאװ סע ,ןעמונ
 יד ,רעיוא ןייז וצ ןעגנַאלק יד טלָאװ ךיוה רעשימייה-טלַא רעמיראוו
 ךיז ייז ןעטלָאװ ןעסיוו ןייז ןהֶא .ןעוועג ברקמ ,גיוא ןייז וצ םידעפ
 ןופ ןעגָאלשעגסױרַא ןוא ןעצרַאה ןייז ןופ סענורטס יד ןֶא טּפינקעגנָא
 טדערעג ןאד טלָאװ רוטַארעטיל רעזנוא .להיפעג-טימ ןופ ןעדרָאקקא ייז
 .ענייז ןערָאװעג טלָאװ ןוא ןעצרַאה ןייז וצ
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 -נירטנָא רוטארעטיל עשידיא יד טעװ סומזיטנַאמָאר רעשידיא א
 .ןעכייט ערָאלק-לאטסירק טימ ןעסיגעב יז ןוא יוס ןעשילמיה טימ ןעק
 ןוא ןעברַאפ ןדעדןג ןופ ןעגער-ץירּפש ַא ןעזָאלניירא רהיא ןיא טעוװ רע
 -ארימ-לעבענ עטפַאהרעביױצ ןופ הּפוח ַא ןעטײרּפשסיױא רהיא רעביא
 דרע רעטסעפ רעד ןיא ןעצנאלפנייא ןעלצרַאו ערהיא טעוװ רע .ןעשז
 -נאפ-סטייקניבייא ןוא ןעירעטסימ-לעממיה טימ ןעציּפש ערהיא ןוא
 -טיהטסקלַאפ טימ ןעכיוהמוא םערַאװ רהיא טעוו רע .ןעדלוגעב קיטסַאט
 -עב טסנרע-טלעוו-לא ןוא עדריוו עשיגַארט טימ ןוא םייקוויאַאנ עכיל
 -נָא טפַאז-סנעבעל ןעגיטפערק-טנוזעג ַא טימ רהיא טעוו רע .ןעניורק
 .ןעבעוומוא יזעֶאּפ ןופ ךייר-ןעמולב ןעכילרעה םעד טימ ןוא ןעקנירט

 -נעניא רוטַארעטיל עשידיא יד טעװ סומזיטנַאמָאר רעשידיא ַא
 רעד ןערעוו ייז טעוו ןַאד .ןעגניידב לַאוװק-רוא םוצ קירוצ ,ןעכַאמ גיטרַא
 יד ןוא טנעגילעטניא ןעטגיטעזרעביא ןעדעימ ם'ןופ ןעננורב סגנולייה
 -ספרָאד ןעטושּפ ם'ןֹופ עצינערק ענעסקַאװעב ךָאס טימ ,עטלַא עבעיל
 .ןעשנעמ
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 : רעלדא .י

 ע'לחר 7
 ,ןיוש הלכ ַא ןעוועג זיא יז
 ,ןהעשרעדנואוו ןוא דניק עטרַאצ ַא

 ,ץרַאה"עדלָאנ א יז טָאה טַאהעג
 -- פעצ ץגנַאל גניליווצ ַא ןוא

 .ייץרַאװש לעגילפ"ןעבָאר יד יו
 58 הא 8

 ןוז יד טָאה'ס ןעוו ,גָאט ןעדעי ןוא

 ,טקיצטנע ןע'לחר ןופ גיוא סָאד

 -- ע'לחר טָאה
 .יי םקישעגּפָא הכרב ַא דלַאב רהיא

 א לא אה

 -- טבעילעג טָאה יז ,ע'לחר ןוא

 יײםרַאװעג גנַאל ןוא ,טבעילעג ,טבעילעג

 יייי םרַאנעגּפָא רהיא טייצ יד טָאה סע

 .טבעירטעב זיא ןערָאװעג ע'לחר ןוא

 .יי- טקנעברעפ ....טבעירטעב

 ,טקנערקעג קרַאטש ןוא
 -- ע'לחר זיב
 טפַאשקנעב עטצעל ,עטצעל רהיא טַאה

 ..-.טקנעבעגסיוא
אש יהא יא יא טא טקטאאא טא טמא טא א

 טא ראאאא אה ראש ר

 ;ע'לחר ,יז זיא ןעברָאטשעג
 גָאט ףיוא ץָארּפש רעטשרע רעד ןעוו

 ,גרעב ןעציּפש יד טרהירעב םיוק טָאה

 להַארטש-חרזמ רעטשרע רעד טָאה'ס ןוא

 -- דנַאל םָאד ףָאלש ןופ טקעוועג

 טפעהעג טשרע ןעגרָאמ רעד טָאה'ס ןוא

 -:דנַאב-רוּפרוּפ ןעטיור ןייז

 טעבךעטיױט םייב טָאה סָאװ ,יד ןוא

 :טדערעגסױרַא ליטש טָאה ,טכַאװעג

 -- ע'לחר,

 ,ןָא טנייה גָאט רעד טמוק סע ןהעש יו,

 ! ןהָאפ ןייז ףיוא טרעטַאלּפ סע ןהעש יו,

 -- ע'לחר ןוא;
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 = ןהעז טינ גָאט םעד טעוװ יז,
 טבע יע

 ,םיוש'ןעָארג רחיא ןופ ,טכַאנ רעָארג רעד ןופ
 ; םױרַא ןוז יד זיא
 ,טייוו ןעלָאהט ןוא גרעב רעביא
 ,טײרּפשעגסױא ןענהָאפ-ןעלהַארטש
 דלעפ רעביא ןוא דלַאו רעביא
 ...טהעוועג טפול רעָאלב ןיא
 טכאוועג טָאה סָאװ ,יד ןוא
 ,טעב-ןעטיוט םייב
 :טדערעגפױרַא טייהרעליטש טָאה
 ,ןעוועג זיא גנַאגפיוא-ןענוז רעד ןהעש יו;
 -- ץ'לחר ןוא,

 ,+ ןהעזעג טינ םהיא טָאה יז
 8 הא *+

 גָאט ןעצנַאג םעד ןוז יד טָאה סע
 ,טרעיצַאּפש
 םָארטש ןעדעי ןוא ,ךייט ןעדעי ןוא
 .טרעיצעב
 ,ןלעפ א ואוו ,עלאקס א ואוו ןוא
 !ןהָאפ רהיא טָאה טרעטאלפעג
 ,טכַארּפ רהיא טימ ,רעמיש רהיא טימ
 .ןָאהמעגפױא רעדנואוו
 ,געוו-רעדנַאװ ןעגנא7 רהיא ךָאנ ןוא
 ; גערב-ס'ברעמ םעד וצ ןעמוקעג
 טלעוו יד טזָאלרעּפ יז רעדייא ןוא
 ,טלעטשעגּפָא לעביטש םעד ייב ךיז
 ...להַארמש ןעטצעל א טקישעגניירַא
 מכיל-ססוג סָאד טָאה סע ןוא
 ןָאמעג שוק א
 ....טכיזעג-טיוט סָאד ...ןע'לחר ןופ
 ,טכאוועב תמ םעד טָאה סָאװ יד ןוא
 : ןָאמעג ריּפש ַא קערש ַא טָאה יז
 ,טכַאדענּפָא טלָאמעד ךיז טָאה רהיא
 -- ץ'לחר זַא
 שוקדןענוז םעד ןופ ךיז טָאה יז
 ...ןָאמעג רחיר ַא



 27 : | עמאמ א

 : יקצַאדרעפ עטנעי

 עמאמ א
 םימ ,ערעגָאמ ַא ,עכױה א .הנמלא'נַא ןעוועג זיא יז

 "יילקעג .טכיזעג ןעטרעטלעעג ,טייצ-רעד-רַאפ ,ןעטרעיורטרעפ ַא

 ערעװש טימ לקַאי ןעװַאטאװ א ןיא רעטניוו : םערָא טעד

 ןעסירוצ ץרַאװש ַא ןיא רעמוז ןוא ,סיפ יד ףיוא סעקילָאװ

 טימ "ןעדָאלעגנָא ןעוועג דימת ןענעז דנעה עדייב ערהיא .ריילק

 ףיוא ץעגרע יז טָאה טנהָאװעג .סעלעביצ רעדָא לעּפע ברעק ערעווש

 רָאֿפ ַא ןענופעג ךיז ןעבָאה'ס ואוו לעביטש ןיילק ַא ןיא םעדיוב ַא

 .םילכ עמערָא ערעדנַא ןוא לעבעמ ענעכָארבוצ ךאלקיטש

 | -- !ןעבעל סעדנעלע ַא

 -על ןעגירעיורט רהיא .ןעוועג דנעלע ױזַא טינ יז זיא ךָאד ןוא

 "עג ןענייז ןעטונימ ןוא ,ןעטכאלפעגכרוד סַאּפ רעגיטכיל ַא טָאה ןעב

 .ריירפ טימ טליפרעביא ןעוועג זיא ץרַאה ןעכָארבוצ רהיא סָאװ ,ןעוו

 דָאזָאר רעטרַאצ ,רעניילק ַא וצ עמַאמ ַא .ןעוועג עמַאמ א זיא יז

 .עלעזייר ,ןעמָאנ םייב ןעפורעג טָאה'מ עכלעוו ,עלעדיימ רעוו

 טגעלפ יז יו ךיילג ! ןעמַאמ רעד טָאהעג בעיל טָאה עלעזייר ןוא

 ,עלעמַאמ ,עקנימַאמ , :רהיא וצ ןעפרַאו ךיז יז טגעלפ ,ןהעזרעד רהיא

 ךאלעטנעה עשרעדניק עטרַאצ ערהיא טימ טגעלפ יז ןוא "! ישעמַאמ

 "עג רהיא ןעטישעב ןוא ,זדלַאה ןערעגָאמ סעמַאמ רעד ןעמהענמורַא

 .ןעשוק עשרעדניק עסיז טימ טכיז

 רערעטייה ץלַא ןערעוו טגעלפ םינּפ רעגירעיורט סעמַאמ רעד ןוא

 יז ןוא ,טימעג רהיא ןערעװ טגעלפ רעכיליירפ ןוא ,רערעטייה ןוא

 ערהיא ןוא ,בוטש ן'רעביא דניק ן'טימ ןעצנַאטמוא ןעביוהנא טנעלפ

 רעייז ןערעוו ,השעמ תעב ,טנעלפ יז ןוא ,ןעטכיילפיוא ןענעלפ ןעניוא

 ....עלעדיימ ןעוָאזָאר ,םעניילק םוצ ךילנהע

 יז טָאה רעבעיל ץלַא ,ןערָאװעג זיא עלעזייר רעטלע סָאװ ןוא

 .רהיא עמַאמ יד רעבעיל ץלַא ןוא ,ןעמַאמ רעד טאהעג

 רהיא ןעוו ,טכיירגרעד רהָאי ןעטנהעצטכא רהיא טָאה יז זַא ,ןוא

 טסורב רהיא ,ןעסקַאװ וצ םיוב רענהעש ַא יװ ךיז טָאה טלַאטשעג

 ,טצנַאלגעג ךילרעדנואוו ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןוא ןעביוהעג ךיז טָאה

 -ַאד ןיוש טָאה יז !ןעמַאמ רעד טַאהעג בעיל סלָאמַאד יז טָאה ,חָא

 .םייהא ןעמוק דנעװַא ןיא טעּפש ןוא ,טײברַאעג קירבַאפ ַא ןיא סלָאמ

 -ַאלקעגנייא ןעמַאמ רעד טָאה יז יו ,ןענעפע ריהט יד םיוק טגעלפ יז

 .יקרַאטש ,קרַאטש טשוקעג ןוא סמערָא עכיליורפ-גנוי ערהיא ןיא טרעמ

 ,קילג ןוא תחנ רַאפ ןעטכיולעג ןעבָאה ןעגיוא סעמאמ רעד ןוא
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 יז ןוא ,ןעדנואושרעפ ןענעז טכיועג רהיא ןופ ןעטָאש-רעיורט יד

 ןיילק , רהיא ףיוא טקוקעג ,קילג ןוא ץלָאטש ןעכילרעטומ טימ טָאה

 ,"עלעדיימ

 -יגַא, רעד דוד ןעלעזייר ןיא טבעילרעפ ךיז טָאה םעדכָאנ ןוא

 -רעפ , וצ טדָאטש רעייז ןיא ןעמוקעגבָארַא זיא רעכלעוו "רָאטַאט

 -רַאטש ךָאנ ןעמַאמ רעד טָאה -- עלעזייר -- יז ןוא ."טכיל ןעטיירּפִש

 עַלַא ןעמַאמ רעד טָאה דניק גידוועמעש ,גנוי סָאד :ןעמוקעב בעיל רעק

 רהיא רַאפ ךיז טָאה יז עכלעוו ,טלייצרעפ ןעלהיפענ-סעבעיל ערהיא

 רעד ןיא טייצ א ןוא ;ןעזייוו-וצסיורא טמהעשעג ןעטבעילעג

 ,ןעדנואוושרעפ טכיזעג ס'הנמלא רעד ןופ רעיורט

 עלעזייר עטננעברעפ יד ןוא ,ןערהָאפעגבָא דוד זיא םעדכָאנ ןוא

 סעמַאמ רעד ןיא .טעילוטעג ןעמַאמ רעד וצ דניק ןיילק ַא יוו ךיז טָאה

 -ַאװעגבָארַא ץראה ןעננוי ןופ רעצ םעד ,ןערהערט טימ ,יז טָאה סיוש

 .טשוקעג ןוא טזלאהעג ןעמַאמ רעדנעלע רעד יז טָאה רעדעיוו ןוא ,ןעש

 ,טסואוורעד עלעזייר ךיז טָאה ,םורַא טייצ ַא ןיא ,םעדכָאנ ןוא

 -צולּפ יז טָאה סלָאמַאד ...סלָאמַאד ןוא .יורפ רעדנַא ןייא טשוק דוד זַא

 ...ןעמַאמ רעד ןעמוקעב טנייפ גנול

 ןיא !ןעמַאמ רעד ראפ ןעמוקעג זיא םייצ עגירעיורט א ןוא

 -רעפ "עדמערפ , ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה לעביטש-םעדיוב ןיילק רעייז

 .טביורעג דניק גיצנייא רהיא ,רהיא ןופ ןעבָאה ייז ןוא ןעלמַאז

 עיירפ רהיא .טסנערע ןוא גירעיורט ןערָאװעג זיא עלעזייר רהיא

 ןעדייר סעּפע .ןעמונרעפ "עדמערפ, יד טימ רָאנ ךיז יז טָאה םייצ

 זיא תודוס ענדָאמ ...ןעכַאז ןעלָאפסינמייהעג ,עגיד'םיואמ ןעגנעוו ייז

 ןעק ּפָאק רהיא ,טינ סע טהעטשרעפ יז ...דייר ערעייז ןיא ןענרָאברעּפ

 יוזא ןערָאװעג גנולצולּפ דניק רהיא זיא סָאװ ןוא !ןעמהענעב טינ סע

 רעדָא רהיא וצ טדער יז זַא ?רהיא וצ טכעלש ױזַא ןוא דמערפ

 ...זייב ױזַא ,גיד'סעכ ױזַא ,טקַאהעגבָא ױזַא יז טרעפטנע סָאװ טגערפ

 -טערפ , יד ןעבָאה טנייפ קרַאטש ןעביוהעגנָא טָאה עמַאמ יד ןוא

 וצ ,רהיא וצ ייז ןעבָאה סָאװ ? דניק רהיא ןופ ייז ןעליוו סָאװ : "עד

 ןיא טלהיק טולב סָאד --- ;ןעקילב ערעייז ןוא ? ןעמַאמ רעטסיוו רעד
 טינ רימ ןענעק ריד, :רהיא טגָאז סע ! קילב רעייז ןופ ןערעדָא יד

 ןערעוו ָאד ...גירעביא ָאד טסיב וד ...טייקגילייה רעזנוא ןעיורטנָא

 ָאד ןיא עטלַא רַאפ ןוא ,ןעפַאשעג ןעשנעמ עיינ ןופ ןעטלעוו עיינ

 11 "טרא ןייק

 -ענ רענירעיורט ךָאנ ןענעז ןעניוא ענירעיורט סעמַאמ רעד ןוא

 ןוא ,ןעלַאפעגננייא ןערָאװעג זיא טלַאטשעג ערענָאמ רהיא ןוא ,ןערָאװ

 טָאה יז ןוא ,טניילוצ םינּפ רהיא ףיוא ךיז ןעבָאה ןעשטיינק עפעיט

 .דניק רהיא ךָאנ טקנעבעג
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 "םערפ, יד טימ ךערּפשעג א ןיא ,טרעהעג יז טָאה לָאמנייא ןוא

 : טגָאז עלעזייר יו ",עד

 ןייק ָאטינ ,סעכילנעזרעּפ ןייק טריטסעזקע רעפּפמעק ן'רַאפ ,

 ייברעד טָאה יז ןוא ...!"ןארעפ טינ זיא עמַאמ ןייק וליפַא ,םיבורק

 טלָאװ יז יו ,ןעמַאמ רעד וצ טקישעג קילב ןעטערומחרעפ ,ןעזייב ַא

 !"ריד ךיא ןיימ , סָאד : ןעגָאז

 סָאד ןוא "!עמַאמ ןייק, .ןָאהטעג רעטיצ א טָאה עטלַא יד ןוא

 בעיל ױזַא דימת יז טָאה עכלעוו ,עלעזייר רהיא ?דניק רהיא טגָאז

 | ! טַאהעג

 ,ל'םינּפ ןעשירפ ן'טימ עלעזייר עגידרעהירפ יד טינ זיא סָאד תמא

 טציא ;לוק ןעדנעגנילק ,ןעלעה ן'טימ ןוא ,ךַאלעּפיל עגיטפַאז יד טימ

 ,"עצינטַאחוס, יד ליטע רעטסעווש רהיא וצ ךילנהע רעכיג יז זיא

 ,ןעגיוא יד ןיא ץנַאלג רענירעיורט רעזייב א ,ןעלַאפעגנייא ,רַאד ,ךיוה

 ...טרַאה ןוא ןעקורט יוזא לוק סָאד ןוא

 .טצפיזעג טָאה עמַאמ עדנעלע יד ןוא

 ןייא זַא ,ןהעז טעװ יז ...רימ וצ ןערעקמוא ךֶאנ ךיז טעוו יז,

 "עב ךָאנ רימ טעו יז ..עדמערפ דנעזיוט יוװ רערעייהט זיא עמַאמ

 םָאה יז ןוא ,טגָאזעג ץרַאהרעטומ סָאד טָאה ױזַא ..,"לָאמא ןעפרַאד

 .טרָאװעג

 .ןערהַאי עגירעיורט .טרַאװעג רעטומ עדנעלע יד טָאה ןערהָאי ןוא

 רָאּפ ַא .רהיא ןופ ןָאהטעגבִא ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה עלעזייר רהיא

 יז טגעלפ טפָא ,טרַאּפשרעּפ ןעסעזעג יז זיא טייצ רעד רַאפ לָאמ

 -על סָאד גידנעלעטש ךיז רעפרעד ןוא טדעטש רעביא ןערהַָאפמורא

 יז טגעלפ ,םייה רעד ןיא ןייז טגעלפ יז זַא ןוא ,רהַאפעג ןיא ןעב

 .ןעמַאמ רעד ּיוא ןָאהט וצ קוק ַא ןעבָאה טייצ ןייק וליפַא

 רהיא ןיא ךַאלעקניװ עלא טליפעגסיוא ןעבָאה "עדמערפ , יד ןוא

 -עגמורַא עגירעביא ַא יװ ,ןעטַאש ַא יוװ ךיז טָאה יז ןוא .לעביטש

 .טרַאװעג ןוא טּפָאהעג ץלַא טָאה יז ןוא ;ייז ןעשיווצ טיירד

 ןערָאװעג "עדמערפ,, יד ןופ ןעכערּפשעג יד ןענעז טייצ ןייא ןוא

 -עג עגידרעצשילב ןהעזעג טָאה יז ןוא ...רעלָאפסינמייהעג ןוא רעסייה

 םָאה ץרַאה-רעטומ רהיא ...דנעה סעלעזייר ןיא ןוא ערעייז ןיא רהעוו

 רהיא :טינ יז טָאה טדערעג רעבָא ;טנייװעג ליטש ןוא טלעּפַאצעג

 ..ןעכרָאהעג טינ סנייא ץלא יז טעװ דניק

 טָאה לעביטש ןיא ןעמַאמ רעד וצ ןעוו ,ןעמוקעג זיא גָאט א ןוא

 יז ...ירעּפַאלק ַא ןוא רעדורעג רעדליוו א סאג ןופ ןעגנָארטרעד ךיז

 ןענַאטשעג ןיא לעביטש רהיא :טיידעב סָאד סָאװ טסואוועג טָאה

 .יסַאג ןיא ןעוועג ןענעז "עדמערפ , יד טימ עלעזייר ,רעעל

 ןופ לרוג ן'פיוא טעטולבעג גנַאֿכ טָאה ץרַאהרעטומ סָאד ןוא
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 .דנַאה ַא ןופ טמָארטשעג טָאה טולב ןוא ,עטעשטעילַאקיצ ַא ,עדעימ ַא ןעמוקעגקירוצ .ןעמוקעגקירוצ עלעזייר זיא ךילדנע ןוא .דניק רהיא
 ...ןעמַאמ רעד טימ ןערָאװעג םולש יז זיא סלָאמַאד ןוא
 יד טרהעקעגקירוצ ?עביטש רעייז ןיא ךיז ןעבָאה רעטעּפש

 עלעה יד ָאטינ :רעהירפ סָאװ עבלעז יד טינ ןיוש רעבָא ."עדמערפ,
 ןוא ,עגידנענייווש ,עגימירג ,עטעשטעילַאקוצ ייז ןענעז טציא .ךערּפש -עג רעגיד'תודוס רעד ,ןעגיוא יד ןיא ץנַאלג רעד ,ןעמיטש עגיטפערק
 ...סיוא ראג ןעלהעפ -- ערעדנַא

 יד ףיוא ענייא זייב ןעקוק ייז .עבלעז יד םינ זיא עלעזייר ןוא
 -ַאזוצ ייז טָאה סָאו םעדָאפ רעד ךיילנ ...ערעדנַא יד ענייא ןעגידלוש -עב ייז ךיילג ,סעכ ןיא ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןענעז ייז ,ערעדנַא
 -ַאוועג טציא ךיז ןענעז ייז ןוא ןעסירעגרעביא ךיז טָאה ןעדנובעגנעמ
 .....רמערפ ןער

 פעביטש ןיא ייז וצ ןעמוק ןעביוהעגנַא ןעבָאה עדמערפ יד ןוא
 .טרעהעגפיוא ןעצנַאג ןיא ןעבָאה ייז זיב ,רעגינייוו ןוא רעגינייוו ץלַא

 ןוא עמאזנייא ,עגנַאל ןעהיצ ןעביױהעגנַא ךיִז ןעבָאה סע ןוא
 גנולצולּפ ןוא .ןיירַא ךוב ַא ןיא טקוק עלעזייר ןוא ,קָאז ַא טקירטש ןוא ,פעּפמעל םעניילק ןופ ןייש {' רַאפ ,טציז עמַאמ יד .ןעדנעבא ענירעיורט
 בא ךיז טהיצ יז ,המשנ ענעסירוצ רהיא רעצ רעד טגיטלעוורעביא
 רהיא טפרַאװ יז ,ןעמַאמ רעד וצ ךילעמַאּפ ךיז טקור ןוא ךוב ןופ
 ןעטעלג ןָא טביוה עמאמ יד ןוא ,ןיירַא סיוש רהיא ןיא ּפָאק ןעדעימ
 .רניק רהיא ןופ ּפָאק ןעדנעלע םעד דנאה רעגיטיױהטעמרַאּפ רהיא טימ
 זײװכַאלסיב ןוא ןעגיוא סעלעזייר ןופ ןעסילפ ןָא ןעביוה ןערהערט ןוא
 ןופ ןעסילפ ןערהערט ןוא } בָארַא ץרַאה ןופ רעיורט םעד ייז ןעשַאוו
 יורג ,עטנעקירטרעפ ס'דניק רהיא ןעשַאו ייז ןוא ןעניוא סעמַאמ רעד
 ןעמַאמ רעד ייב ױזַא טרעו דניק עסיו ר ג סָאד ןוא .רָאה ענערָאװעג
 טכיזעג סעטקלעוורעפ ,סעכיילב רהיא ןוא .ןעפַאלשעגנייא סיוש ןיא
 . .תומולח עשרעדניק ,ענהעש רהיא ךיז ט'םולח סע ,לעכיימש ַא טבעווש ןעּפיל עסַאלב יד ףיוא ,ךיז טלעטייר

 ןעדנעלע םעד טעלג ןוא טעלנ יז .טראוװרע ךיז טָאה עמַאמט יד ןוא
 וצ ןעלַאפ ןעניוא ערהיא .דניק ןעגידעפָאלש ןעסיורג רהיא ןופ ּפָאק
 -םיא ךיז טעב רעּפרעק רעדעיס רהיא ,יז טרעפעלש סע
 -היא ןַא טינ ליוו יז ,עלעפעק סעלעזייר רהיא ןעטעלג ןערעהפיוא טינ ליוו יז ,עמַאמ ַא זיא יז ,טינ יז טעװ ןהעג ןעמַאלש רעבָא } ןעהור
 רעד וצ םולח ןופ ןעכַאוװרע לָאז ןעּפַאכפיוא ךיז לָאז דניק דנעלע
 ....םייקכילקריוו
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 : ביל ינַאמ

 דעיל א
 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ טלָאװ ךיא ביוא

 ןייז עקשטעבאב ענעדלַאג ,עגיטכיל ַא
 טפוד ןעגיברַאפ ןיא דייז-טכיל ןופ ןענוּפשעג
 טפול ןעגיאיוהט ןיא םידעפ ענעדלָאנ ןופ
 טכַאנרַאפ ןעוו טמיורט ןוא ,טכַאװ ןנוז יד ןעוו טכַאוװו סָאװ

 -- טכַאז ןיא ט'םולח'רעפ ןעטַאש ַא ךיז טניילוצ
 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ וד טסלָאװ וצ

 ןייז ל'רעייפ סעדנעקָאל סערעטיול ַא
 ןייש ןעמעראוו ןעכיליירפ ןייד ןיא לָאז ךיא
 ? ןענערברעפ ,ןענערברעפ הסיסג ןיימ

 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ טלָאװ ךיא ביוא
 ןייז עלעשיפ ענעדלָאג גידלעּפַאצ א
 ,לעראק-לרעּפ ןעטסרעייט ןופ ןענוּפשעג
 לעוװ םענרעבליז ןיא תונוימד ןעעּפ ןופ
 גערב ןעָאלב-דלָאג םעד וצ סיורא רונ טמיווש סָאװ
 -- געט עגיננוז עט'פושיכ'רעפ עליטש ןיא

 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ וד טסלָאװ וצ
 ןייז לעכעלעוו סענרעבליז ,סעדנעצשַאל ַא
 ןײרַא ןעכייוו ןייד ןיא ,םיוש ןייד ןיא לָאז ךיא
 ?ןעגיוו ךיז ןעגיוו ,ךיז ןעגיוו ןיא

 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ טלָאװ ךיא ביוא

 ןייז עלענהיב סענעדלָאג סעדנעמושז ַא
 ,ללַאװק ןעטרעטיולעג ס'רעמוז םעד ןופ טכיוהעב
 להַארטש ןעדנעלכיימש ןוא ןעמולב-גינַאה"ןייוו ןופ
 סיוא גיטשרוד טגיוז ןוא ןעטרָאנ ןיא טרעטאלפ סָאװ
 -- ,זיור ןוא לעטעלב ןופ גינַאה םעד ןוא ןייוו םעד

 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ וד טסלָאװ וצ
 ןייז עלעזיור עניטּפנַאז ,עקנישירפ ַא
 ןייוו ןוא גינָאה לערעכעב ןייד ןופ לָאז ךיא
 ? ןעגיוז ןוא ןעגיוז ץלא ט'רוכיש'רעפ
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 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ טלָאװ ךיא ביוא
 ןייז רענעדלָאג ַא םולח רעשלעדיימ ַא
 ,רהעגעב ןעטרַאצ ןופ טכענ-ייאמ ןיא ןענוּפשעג
 רהערט ענעטנַאילירב טפַאשקנעב עשלעדיימ ןופ
 גנַאלק-גידוועמעש ,ןעדנעצכעל םענעי טּפַאש סָאװ
 -- גנַאזעג-דנעבא סלַאגיטכַאנ ןיא ךיז טפינ סָאװ

 ןייפ עלעדיימ ,עלעדיימ ןיימ וד טסלָאװ וצ

 ,ןייז עלעצרעה סעדנעבעיל ,סעדנעקנייב ַא
 ןיירא לעצרעה עדנעקנעכב סָאד ןיא לָאז ךיא
 ? ...תומולח ,תומולח ןעלטרעצ טרָאד

 : רעגינ .ש

 יירעגערט-רוטלוק ןוא רוטלוק
 .(ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןעגעוו)

 היא ןראא הע 2 יו 5
 .2 "טמא א = קאד
 14 בל 28 ר יי 'י . 5 2 סא 7 ר יא

 ;יפ טי : + שיר :
 .א

 ןעטסכעה םוצ ןעבערטש סָאװ ,יד ןענעז סָאד -- ץנעגילעטניא יד

 ןעקוק סָאו ,יד ,ןייזטסואוועב ןעכילטפַאשלעזעג ןוא ןעכילנעזרעפ

 ןעקנופ עטסטייוו יד ןעגָארט ןוא ןעשינרעטסניפ עטספיט יד ןיא ןיירַא
 .ןעצרַאה ןיא ךיז ייב

 .יז ןעטיירּפשרעפ ערע דנ ַא .רוטלוק יד ןעפַאש יד

 ,ןעטרעוו-רוטלוק טפַאש יז ןעוו : ץנעגילעטניא יד טָאה עבט אזַא

 ןופ טסייג רעד .גנוטיײרּפשרעפ רעייז ןעגעוו גינעוו יז טכַארט ןַאד

 ךיז ןיא ןָאטעגניירַא זיא רע .םאזנייא ןוא שיטַארקָאטסירַא זיא ןעפַאש

 ערעדנַא :ערעדנַא וצ טינ טבערטש רע .ךיז טימ ךיז טנעגונעב ןוא
 | . . .. םהיא וצ ןעבערטש

 טרעוו ,גנוריזיטַארקָאמעד רהיא --- ,רוטלוק יד ןעטיירּפשרעפ סָאד

 יז ןעוו ,ןַאד ץנעגילעטניא רעד ןופ ?לַאעדיא רעד ,לעיצ רעטצעל רעד

 טכַארט ןַאד ,ךיז ןופ שאימ ךיז זיא יז ןעוו .ןעפַאש ןופ שאימ ביז זיא

 טגירק ןַאד ,רהיא ףיוא תונמחר ַא טרעוו סע ןעוו .ערעדנא ןעגעוו יז

 .ענימורַא יד וצ תונמחר יז

 .גיטומסיורג יז טרעוו ןאד ,ןייז וצ סיורג ףיוא טרעה יז ןעוו
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 -רָאפ עצלָאטש יד ןערעוו ,?עמיה-סנעפַאש ם'נופ גידנעלַאפבָארַא

 ןענעז סָאװ ,םיכאלמ יד יו ,םזיטַארקָאטסירַא-טסיײג םעד ןופ רעהעטש

 ייז :דרע רעד ןופ ןעשנעמ עלַא טימ ךיילג ,וניבא םהרבא וצ ןעמוקעג

 -לעמיה ןעטצעל םעד סיפ יד ןופ בא ןעשיוו ןוא "ןעקנירט ןוא ןעסע;

 ,ןעטלעוו ערעדנַא ןופ ָאכע סָאד ,רעגניז רעמאזנייא רעד . . . ביוטש

 תונחדב טגָאז טעָאּפ רעד ; "רובצ-חילש , ַא ,רומע ןץייב ןזח ַא טרעוו

 תובצמ ףיוא ןעטפירשפיוא םיזורח ןיא טביירש רעדָא ,תונותח ףיוא

 ַא טרעוו איבנ םעד ןופ ;טנעמַארעּפמעט ןייז ןָא ךיז טדנעוו סָאד ---

 "נַא --- ףָאזָאליפ םעד ןופ ; יבר ַא --- קידצ םעד ןופ ; רעגידערּפ

 .יי רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ַא --- ןעטרהעלעג םעד ןופ ; רערעלקפיוא

 יד ףיוא טרעה סע ןעוו :5לכ ַא רַאפ סע טלַאה ךיא ןוא

 רעד ןופ גנולקיוטנע עוויסנעטניא יד ,גנופיטרעפ

 רהיא ,גנוטיירוברעפ רהיא ןָא ךיז טביוה ןַאד ,רוטלוק

 .סקואו רעוויסנעטסקע

 לעיצ ןעטסעטייוו רהיא ןָא טסעגרעפ ץנעגילעטניא יד ןעוו

 ןעטסנעהָאנ רהיא ןיא ךיז יז טבעילרעפ ןַאד ,רוט?וק יד --

 .ירעגערטרוטלוק יד -- קעווצ

 רעד ןענעז סָאד -- יירעגערט-רוטלוק יד ןּוא רוטלוק יד

 ןעלגילפ ערהיא ,ץנעגילעטניא רעד ןופ דרע יד ןוא ?עמיה

 וצ , ,ךיוה רעד ןיא ףיוא יז טביוה רו ט 5 ו ק יד .סעילוק ערהיא ןוא

 ירעגערטרטלוק רעד ףיוא ;ןענוז ענעטלאהעבכ יד ןוא "ןערעטש יד

 עסייה יד ןעוו ,ןעקעטש ןייז ףיוא רעגידעקניה ַא יו ,ןָא ךיז יז טרַאּפש

 ַא יו ,בָארַא טלַאפ יז ןוא ,ןעלגילפ יד רהיא טעלַאמשרעפ ןוז

 ...'אכבה קמע , ןיא ,ןיירַא לָאט ןיא ,רעלדָא רעטעדנואוועפ

 .ב

 יד ךיז ּףיוא ךָאנ טגָארט עכלעוו ,ץנעגילעטניא עשידיא יד

 ,ןעלמיה טּפָא טנעפע יז --- עיצַאלימיסַא רעד ןופ עקסַאמ עשינַארט

 יז טביילב רעבָא ןייֵלא ;טייהשנעמ רעד רַאפ ,ןעלמיה-רוט?וק

 יז יירעגערטרוטלוק ןופ לָאט ם'ניא ,ד ר ע רעד ףיוא ןעציז

 .ןהכ ןייק טינ ,תרשמ ַא טסנוק ןופ לעּפמעט םעד ןיא זיא

 םינ גידנעטש יז טצונעב ןעפַאש-רוטלוק ם'נופ ערעפס רעד ןיא

 ,ןעמרָאפ עדמערפ -- :"ןעלטימ-ןָאיצקודָארּפ , עדמערפ רָאנ ,ענענייא

 -ןיול רעגיטסייג ַא זיא יז .סעיצידַארט עדמערפ ,ןעכַארּפש עדמערפ

 | ....רעירַאטעלַארּפ-רוטלוק ַא ,רעטײברַא

 יר ;רהיא רעסיוא גידנעטש טביילב ,טפַאש יז סָאװ ,רוטלוק יד |

 טולב רהיא ןיא רעבָא טגנירד יז ,טולב רהיא ןופ ךיז טרהענ רוטלוק

 ...ןוז רהיא ,טכיל רהיא ,טפול רהיא טינ טרעוו יז ; ןיירא טינ
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 ,ןעגנירּפשרעביא ?יוו יז ןעכלעוו רעביא ,ןעטָאש רהיא טרעוו יז

 ...ןייא יז טננילש רעכלעוו רָאנ

 ןערהעמרעפ וצ רָאנ ןעניד ,טפאש יז עכלעוו ,ןעטרעוו-רוטלוק יד

 .ןעטכינרעפ םורָא עלייוו ַא ןיא םעוו יז סָאװ ,ףָאטש םעד

 סעטרירוקעסאדנא יוװ יוזא רהיא רַאפ ןענעז ןערוטלוק-רעקלעפ יד

 -- ןענערב לָאז ,הגאדַא'ס :"קישטַאירדָאּפ , ןעכילרהע טינ א רַאפ זיוה

 ! יינ ס'פיוא ןעיוב ךיז טעוו ןעמ

 ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ גנוהיצעב ע ט ס נ ר ע עמַאס יד

 יד ,לעכיימש רעד רעבירעד זיא הרוסמ-רוטלוק ןוא רוטלוק רעד וצ

 טינ טלָאװ יז ןעוו ,שיניצ ןעוועג טלָאװ עכלעוו ,עינָאריא יד. עינָאריא

 .שיגַארט יוזַא ןעוועג

 יד ןוא ןעשנעמ יד ןופ "רעפסַאהַא רעניבייא , רעד טכַאל סָאד

 זַא ןוא ,טיוט גנַאל ןיוש זיא רע זַא ,טינ ןעתעטשרעפ סָאװ ,רעקלעפ

 רעד ןוא עברָאט יד ןוא ,עקסַאמ ַא רָאנ םהיא ייב זיא ןעבעל סָאד

 ,טייקמערָא רעניטסיינ . . ןופ לָאוומיס ַא רָאנ -- ןעקעטשרעדנאוו

 רעד ןופ "רוטלוק, רעשידיא עז ָאל רוט לוק יד טכַאל סָאד

 רעד ןופ יז טכַאל סָאד ...טסנרע ױזַא זיא סָאװ ,טייקטסוּפ רענעגייא

 ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יז סָאו ,עיסימ רעכילרעכעל ןוא רענילייה

 ."יירעגערטרוטלוק , ןופ עטַאל עלעג יד ןעקור ן'פיוא ןעגָארט וצ גיבייא

 עשידיא יד ,"עדניימענ-סוטלוק, עשידיא יד טכַאל סָאד

 ןוא .טיײרּפשרעפ יז סָאװ ,"סומזיאעטָאנָאמ , םעד ןופ ,?עיצידַארט ,

 טכַאל ,"טפנוקוצ , רעד ןופ רענָאזנָא רעד ,"רערעיומיירפ , רעשידיא רעד

 רע סָאװ ,"ננואיירפעב רעגיטסיינ, רעד ןוא "עיצולָאװער רעד ןופ

 .טלעוו רעד ףיוא טגנערב

 םעד ןופ גנוקעלּפטנע ע ט ס נ ר ע עמאס יד זיא רעבירעד טָא ןוא

 יד ,עריטַאס רעד ןופ תונואג יד -- תונואנ יד -- טסייג ןעשידיא

 ןעגידלעכיימש םעד ןופ תונואג יד ,ענייה ןוא ענרעב ןופ תונואג

 ןוא טנניזעב סָאװ ,רעקיריל םעד ןופ ,רָאטיזיווקניא-טסבלעז

 ןייז טלעדנַאוװרעּפ סָאװ טעָאּפ םעד ןופ ;המשנ ענעגייא יד ט י י ּפ ש ע כ

 ע שי פ ע רַאפ לַאירעטַאמ ןיא קיריל ןייז ,סַאה ןוא עבעיל ןייז ,ךי א

 .ןעציוו עשיטסַאקרַאס ןוא ןעגנולהעצרע

 רהיא ןיא שטָאכ -- ץנענעלעטניא רעשידיא רעד זיא רעכירעד

 רמערפ -- ,תומשנ רדנעזיוט רָאנ ,ייווצ טינ ךיז ןעלגנַאר טסורב

 .לעפַאטסיפעמ --- ןָאמעד ס'טסיופ רָאנ טנַאקעב זיא רהיא ןוא טסיופ

 טלַאטשעג רעד ןיא ,ץנענילעטניא עשידיא יד טכַאל רעבירעד

 טכַאל יז טניימ ןעמ ןוא ,ךיז ןופ ,רעקיריטַאס-ןעטעאּפ ערהיא ןוּפ

 .טלעוו רעד ןופ סע
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 זיא יז ,טניימ ןעמ ןוא סעיצירַארט ןייק טינ יז טָאה רעבירעד

 .רענָאיצולָאװער

 יז ,טביולנ ןעמ ןוא ,טייהנעגנַאגרעפ ןייק טינ יז טָאה רעבירעד

 .טפנוקוצ יד רַאפ טפּפמעּק

 ,לעיפ ,לַאג גונעג קרעוו-טסנוק ערהיא ןיא רהיא טניפעג רעבירעד

 ,לַאפנייק ןיא , רָאנ ; םייהזעוורענ ,ענעטלַאהעב ןוא ענעפָא ,לעיפוצ

 תוררועתה ןופ הגרדמ יד טינ יז טכיירגרעד ,רענגַאװ דרַאכיר טגָאז

 -- ,"טּפַאשנעדייל רעדנענערבכרוד-ץרַאה ערעכעה ןוא (טייהטגערע)

 ...ןעפַאש ןע'תמא ןעדעי ןופ רעטומ יד זיא עכלעוו ,טפַאשנעדייל רענעי

 רהעמ עטכישעג רהיא ןיא ןוא ןעבעל רהיא ןיא זיא רעבירעד

 .םזיגַארט יו םזימָאק רהעמ ןוא ,םזיטַאמארד יו ,םזינַארט

 ןעמ שטָאכ ,שירעגערט-רוט?וק יז זיא רַאפרעד ןוא

 .לערוטלוק זיא יז טניימ

 ם ַאד טבעל סע רעכלעוו ןיא ,ץנעגילעטניא יד זיא לערוטלוק

 -ט נ ַא ר ע פ ןוא טײקרַאבקנַאד ןופ לה יפ עג

 .עט כישעג רעד רַאפ ס ייק ככילטרָאװ

 ךיוא רָאנ ,ןעקנעד זיולב טינ ןָאק סָאװ ,ץנעגילעטניא יד

 רָאנ ,ךעלקינייא יד ןעגעוו זיולב טינ טכַארט סָאװ .ןעקנעדעג

 .סעדייז יד ןעגעוו ךיוא

 םִא --- טפנוקוצ יד ןעריובעג ןוא טייהנעגנַאגרעפ יד ןעטכורפעב

 רעד ןופ .עשטינ ץיגרע טגָאז ױזַא .טרַאװנענעג יד ןייז ףרַאד סָאד

 ןופ טעטכורפעב טינ טרעוו ןוא טינ טעטנורפעב סָאװ ,טרַאװנעגעג

 ןָאק ,טפנוקוצ ןייק ןערעוו ןעריובעג טינ ןָאק --- טייהנעגנַאגרעפ רעד

 .רוטלוק ןייק ןייז טינ

 ןוא ןעדייל ךרוד ,ךיז ןעטפעהעב ,ןעפַאש טסייה רוטלוק

 .טייקגיבייא רעד טימ ,טָאנ טימ ,זַאטסקע ןוא עבעיל ןוא טפאשנערייל

 טסיג טיוט רעד ואוו ."טייק רענעדלָאנ , רעד ןיא ןעטכעלפנייא ךיז

 םעד טימ -- ענעזעוועג סָאד ,ןעבעכ ןץ'טימ ףיונוצ ךיז

 .ןעגרָאמ םעד טימ --- ןעטכענ רעד ,ןעדנע דרעוו

 ?ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ ט י י ק ע ג ע דל ַאג יד זיא ואוו = |

 םָאה יז ;רעייג ַא ,רערעדנַא'נַא ןיא ןעסָאגעגרעביא טינ ךיז טָאה יז

 ,טלעקייקעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעבָאה ךעלעגניר ערהיא .ןעסירעגרעביא ךיז

 רשפא ... . ןערעווַאזש ןוא ךיז ןערעגלַאוװ ,ןערָאװעג ןעטָאשוצ ןענעז

 ןוא ןעמוק לָאז סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ דימש םעד ףיוא ייז ןעטרַאוו

 ןוא ןרעיישבָא ייז ןוא טסָאר םעד ןוא ביוטש םעד ייז ןופ ןעמענבָארַא

 ייז ןוא ןעמוק לָאז סָאװ --- ,רעייפ םעיינ א ןיא ןערעטיילסיוא ייֵז

 ? ןעטמעהעב
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 עשידיא יד טעוװ ,ןעהעשעג טעוװ רעדנואוו רעד טָא זיב רעבָא

 ןופ ןעסירעגבָא ,ןרעטש קיטש א יו ,ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא

 רעביא ,ןיק יו ,ןעשזדנַאלבמורַא -- ,עטענַאלּפ-רוטלוק רענעגייא רעד

 ןוא ,ןעניפעג טינ טרָא ןייק ץעגרע ךיז ןוא טלעוו רעד ןופ רבדמ םעד

 .ןעניפעג טינ ךי ז ץענרע

 .ןייז טינ ץיגרע טעװ יז לייוו ,םוטעמוא ןייז טעװ יז

 ךס ַא ןעבָאה טעוװ יז ?ייוו ,רוטלוק ןייק ןעבָאה טינ טעוװ יז

 .ןערוטלוק

 . ..ןעבעיל ץְלַא טעוװ יז לייוו ,ןעבעיל טינ טשינרָאג טעוװ יז

 טינ ךַאז ןייק ףיוא טעוװ יז ?ייוו ,ןעסַאה ץלַא םעוו יז ןוא

 ,סַאה ן ע צ נ ַא ג רהיא ןעסיגסיוא

 וצ טיירג -- קע ןיא ןהעטש יז טעוװ הנחמ-רוטלוק רעדעי ןיא

 . . . . ןעפיולטנע

 רעד ןעשיווצ ,ןעטימניא גיבייא יז טעוװ ןעביילב רָאנ

 ! ןירעגערט-רוטלוק ַא -- רעקלעפ יד ןוא רוטלוק

 .ג

 סייוו רעוו --- עבט יד ךיז ןיא טָאה סָאג עשידיא יד ,ָאטעג סָאד

 ןופ ןיירַא ןיהא טמוק סָאװ ,ץלַא ןעכַאמ וצ רענעלק -- ?םינ סע

 .ןעסיורד

 ,יירעלטימרעפ-טסייג יד ,יירעגערט-רוטלוק עשידיא יד ךיוא

 ןיא זיא ,טיירב ןוא סיורג ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ,טרָאד זיא עכלעוו

 יד טכארבעגטימ יז ןעבָאה סע ןיהואוו ,סָאג רעשידיא רעד

 א יו ןיימעג ,ןיילק ןערָאװעג ,סעקינ'הבושת-ילעב-ןעטנעגילעטנויא
 ,ץנַאלג ןוא ןייש ןייז ,טייהרהָאלק ןייז טרעילרעפ ןוז רעד ןופ להַארטש
 -רוטלוק יד טָאה ױזַא --- ,רעסַאװ סענטומ ַא ןיא בָא ךיז טקנוט רע ןעוו

 רהיא ןערָאלרעּפ ָאטעג ןעשידיא םעד ןופ תומא 'ד יד ןיא יירעגערט

 .תויח ןוא ןח רהיא ,ריִלָאק ןעדנעצייר

 רעשיאעפארייא-ברעמ רעד ןופ יירעגערט-רוטלוק יד

 זיא יז ,קיטקַארּפ א זיולב טינ זיא ץנענילעטניא רעשירָאטַאילימיסא

 ,עיגָאלָאעדיא רענעגייא א וצ זיב ןעביוהרעד ךיז טָאה יז .עירָאעט ַא ךיוא

 -רוטלוק ַא ןערָאװעג זיא יז .גנואיושנַאטלעװ רענעגייא ַא וצ זיב

 רעד ןופ ןערהָאי עטוג יד ןיא לָאמ ַא .םזינַאיסעמ-רוטלוק ַא ,עיסימ

 ,ענעמונעג טַאקָארּפ ףיוא יד ךיז ףיוא ןעגָארטעג יז טָאה עיצַאּפיסנַאמע

 עכילגינעק ךָאד רעבָא ,עטצעזעגסיוא ןעטנעמיד טימ ןוא

 טימ טקערעב יז טָאה טכיזענ סָאלב רהיא .טפנוקוצ רעד ןופ עיטנַאמ

 זיא םזיליהינ רעשידיא רעד .עיצולָאװער רעד ןופ עקסַאמ רעטיור רעד

 .יירעלצריטשמוא-טלעוו ןוא םזילַאקידַאר ןופ רוקמ ַא רהיא ייב ןערָאװעג



 27 יירעגערט-רוטלוק ןוא רוטלופ

 ןעלַאפרעסַאװ יד טימ טביוטרעפ יז טָאה רעטכעלעג ןעשיניצ רהיא

 יז טָאה טייקגיטליגכיילג עבילרעניא רהיא .עריטַאס רעד ןופ

 .קירָאטיר ןוא הצילמ רעד ןופ םַאר רעגידרעייפ רעד ןיא טסאפעגנייא

 ,טייהשנעמ רעד ןוא טייקכילשנעמ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא יז טָאה טדערעג

 ,ןעביולג םעיינ א וצ ,ןעבעל םעיינ ַא וצ ןעפורעג יז טָאה אפונ ןעדיא יד

 .ןעננוטרעוורעביא-רוטלוק ןוא ןעטרעוו-רוטלוק עיינ וצ

 יד -- ,רענערטרוטלוק-רוט ַאי נ ימ עשימייה ערעזנוא רעבָא

 ךֶאנ ןוא ןערָאװעג "ןעטַארקָאמעד , גנולצולּפ ןענעז סָאװ ,םיליכשמ

 עשימייה ערעזנוא --- ,"ןעטסילַאנָאיצַאנ , --- רעגנילצולּפ

 ,עכילניילק ןעבילבעג ןוא ןעוועג ןענעז רעגערט-רוטלוק עשיּפָאקסָארקימ

 ,טלוק ןעדעי ןהֶא ןוא רוטלוק ןהֶא .ןעשנעמ-סטרַאוװנעגעג עשיטקַארּפ

 ,זַאטסקע ןעּפָארט ןייא ןהֶא ןוא ,גידעכָאװ .גנורעטעגרעפ רעדעי ןהֶא

 .עדנעגעל ןייא ןהֶא ,ןַאלּפ ןעשיּפָאטוא ןייא ןהָא ,סָאטַאּפ קנופ ןייא ןהֶא

 ןהֶא ןוא ןעגנורעדָאפ טימ ,םַארגָארּפ ַא ןהֶא ןוא "װַאטסוא  ַא טימ

 .ןעמיורט ןהֶא ןוא תונורכז ןהֶא ,ןעוויטקעּפסרעּפ ןהָא .ןעזיוועד

 רעד .םזילַאעדיא ןעכילרעניא ןהֶא ןוא עינָאלָאעדיא ַא ןהֶא

 עיּפָארטנַאליפ רעטלַאק ןופ רעטייוו טינ טהעג רערעייז םזילאעדיא

 ייב .עיגָאגַאמעד ,רעדנערעפעלשנייא רָאנ ,רעדנעקעוו טינ ,רעסיז ןוא

 -- ערעדנַא ייב ,םזיטַארקַאמעד רעשיּפָארטנַאליפ --- ענייא

 עשיּפָארטנַאליפ --- ןעמעלַא ייב ןוא םזילַאנָאיצַאנ רעשיּפָארטנַאליפ

 ....רוטלוק  עשיּפָארטנַאליפ ,"גנודליב,

 -רוטלוק , עשיּפָארטנַאליפ-לַאנָאיצַאנ ערעזנוא ,ןעד ייז ןעסייוו

 ןעגיטסייג ןופ ,ןעטפַאשקנעב-רוטלוק עכילצרעמש ןופ ,"רעגערט

 ?עיצולָאװער רעגיטסייג ןופ ,טרובעגרעדיװ ןעגיטסייג ןופ ,שפנ-תוריסמ

 ףיוא גיבייא ןעהעטש ייז .ןעננוגנידעב יד וצ ךיז ןעסַאּפ ייז :ןיינ

 ןוא לעגוק-דרע םעד טימ ןעמַאזוצ רָאנ ךיז ןעהערד ,טרָא ןייא

 ."עטבישעג רעד ןופ גנַאג, --- םוצ טייהיירט רעייז טימ ךיז ןעמהירעב

 ןענעז ייז -- ןעניימ ןוא טייקכילנעזרעּפ ןייק טשינ ןעבָאה ייז

 ןעגנַאלק עכילרעניא יד וצ ןערעהוצדוצ ךיז ןערעטיצ ייז .וויטקעיבָא

 ןענעז רימ : ןעדירפוצ טסנבלעז ןערימַאלקָארּפ ןוא --- המשנ רעייז ןופ

 ! לַארטיינ

 רעלַאנָאיצַאנ, רעד ןופ תעדהיץע םעד "ןעטיה,, ןוא ןעהעטש ייז

 ןופ ןעסייר ןוא ןעביוהפיוא דנַאה א ךיז ןעקערש ןוא "עיצידַארט

 . ...ןעטכורט יד םיוב

 רוטלוק-סקלָאפ רעד ןופ --- ןדע-ןג ןופ רהיט ם'ייב ןעהעטש ייז

 דרעווש םעד ּךָאנ ןָאק ךאלמ רעד : ןהעגוצניירַא ארומ ןעכָאה ןוא ---

 רָאנ ןענַאק --- ייז ןוא ...ןעדערוצ ךָאנ ןָאק גנַאלש רעד . . . ןעזָאלבָארַא

 ...ארומ ייז ןעבָאה ןענידניז --- ,ןַאט הבושת
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 -בירעמ ןיא רעדירב ערעטלע ערעייז יוװ ,טינ ןעטכַארט ייז ןוא
 לָאמַא ייז ןעבָאה םעד ןעגעוו : טייהשנעמ רעד ןעגעוו ,עּפָאריײא
 .הטרח ייז ןעבָאה טציא ; טכַארטעג

 ! םזיטילָאּפָאמסָאקב ונאטחש אטח לע --

 ,ייז טָאה םוהטרעגריב-טלעוו סָאד ,םזיטילָאּפָאמסָאק רעד ,רע
 :טינ םהיא ייז ןעביולג רהעמ .,טרַאנעגבָא סואימ .טרַאנעגבָא ,ךעלערַאנ
 ,ייז רע לָאז :לארשי-ללכ םוצ ייז ןופ ךס ַא ךיז ןעילוט טציא ,סיוא
 ! ןעצישעב ןוא ןעמרישעב ,ךעלעפעש עטעשזדנַאלברעפ

 םעד ןעגעוו ,רעגערט-רוטלוק ערעזנוא טינ ןעטכַארט ייז ןוא

 ןוא ןערהענעב ענייז עלַא טימ ןעשנעמ םעד ןעגעוו -- ,ןעשנעמ
 ןעבערטש ןעגיבייא ןייז ןוא ןעסקַאװ ןעגיבייא ןייז טימ ,ןעגנַאלרעּפ
 ןעכילרעניא ןייז טימ ,שינעבוזטָאג ןייז טימ ,ןעסקַאװאוצרעביא ךיז
 ,דרע רעד וצ ,הואת ןייז ןוא לעמיה םוצ ךיז ןעהיצ ןייז טימ ,ןָאמעד
 ...ןעפַאש ןופ טפַארק רעד ןיא ןוא ךיז ןיא ןייז טבעילרעפ ןייז טימ
 םעד ,םעניילק םעד -- עלעשנע מ םעד ןעגעוו ןעטכַארט ייז
 -ומג-שיא-םוחנ םעד ,םרָאו ןעליטש םעד ,ןעטעשטרָאקעגפיוגוצ

 ןופ טינ ,ערעדנַא ןופ טינ ,דךס ןייק טינ טגנַאלרעפ רע --- : ןעגיטרַא
 עשר רעגירביא ןייק טינ ,קדצ רעגירביא ןייק ןייז טינ ליוו רע : ךיז
 רַאפ ץרא ךרד --- תודמ עטוג ןעבָאה רונ ליוו רע ....ינוניכ א --
 רע .ךעל'תורובע עקניניילק וצ רָאג ,עניילק וצ קשח ןוא טייל עסיורג
 טינ ,הלילח ,םענייק ייב ,קינ'םיּפכ-עיגי רעכילרהע'נא ןייז ליוו
 הכאלמ ַא ןעבָאה -- ,דנַאװ ן'פיוא גילפ ַא ןערהירנָא טינ ,ןעמהענרעפ
 | ,"ןעסינעטנעק , עלעסיבַא ןוא דנַאה ןיא

 ןענעייל ...ןוא םיכירכת ענעגייא ןיא ןעברַאטש ,ץרוק ,לוו רע
 ,"ליטעלבענַאט , סָאד

 ןעדנעטיײברַא םעד ,קינ'םיּפכ-עיגי ןעכילרהע םעד ,םהיא ןעגעוו טָא
 ,וזמג-שיא-םוחנ םעד ,רעטײברַא ןעכילרעגריבניילק ןוא רעגריבניילק
 -עגַאט , סָאד ןעזעל ןוא ,םיכירכת ענעגייא ןיא ןעברַאטש ליװ סָאװ
 עגיצרעהטוג ערעזנוא סע ןעגרָאז םהיא ןעגעוו טָא --- ,"ליטעלב
 עכייר יד ,"סעקינ'הלכשה-יציפמ , םינימה לכ יד ,"רעגערט-רוטלוק,
 !"עשיטַארקַאמעד , יד ןוא "עשיטַארקָאטסירַא , יד ,עמערָא יד ןוא

 ! גיליב ןוא רעלוּפָאּפ :זיא זיוועד רעייז ןוא

 || "?יטעלב-ענַאט סעגיטנייה ַא עקיּפָאק א --
 וצ ןעלטימ יד רעגערט-רוטלוק יילרע'לכ יד ייב ןענעז ןעדישרעפ

 ןייא ןיא רָאנ ,זיוועד ןעגיליב ןוא ןעניכליה םעד טָא ןעכילקריוורעפ
 ןעבָאה עֶלַא יז : דיישרעטנוא ןייק אטינ ןעמעלַא ייז ןעשיווצ זיא ךָאז
 -טסבלעז ןייק טשינ ,ןעלעיצ ןייק טשינ וא ןעל טימ רָאנ
 ַא ,םזיטַארקַאמעד םוצ לע טימ ַא -- םזילַאנָאיצַאנ רעד .ןעלעיצ
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 רעד ; עסַאמ רעד וצ ,קלָאפ םוצ ןהעגוצ-וצ רעטנהענ לעטימ
 ןוא "ןָאגרַאשז, רעשיטַארקַאמעד רעד --- ?םזיטַארקָאמעד ,

 גנודליב ..גנורליב וצ ?ע טימ  ַא -- רוטַארעטיל "עשינָאגרַאשז,

 ...!הסנרּפ עשידיא עטלַא יד ...הסנרּפ וצ ?עטימ ַא --
 ! "עברָאט עשידיא עסיורנ עטלַא יד,

 .ד

 . ..עברָאט עשידיא עסיורג עטלַא יד

 ייב טגערפ -- ? ןערעוו טזיילעגסיוא רהיא ןופ רימ ןעלעוו ןעוו

 סָאװ ,יד ייב טגערפ ...ןערעפטנע ךייא טעװ יז ביוא ,עטכישעג רעד

 ,עטבישעג רעד ןופ טייק יד ןעדימש ןעליוו רעייז טימ ,ייז זַא ,ןעביולג

 ...רעטרעוו ןעבָאה ייז ביוא ---

 ןיא ןעד וצ --- יירעלטעב-רוטלוק יד ,עברָאט-רוטלוק יד רעבָא

 רעזנוא ףיוא ןעכייצ-ןיק רעניבייא נא ,הללק עניבייא'נַא ךיוא יז

 ? ןערעטש ןעגירהָאידנעזיױוט ןעטניטולבוצ ןוא ןעטשטיינקוצ

 ערעזנוא המשנ יד ךיוא רָאנ ,ףוג רעד זיולב טינ זיא ןעד וצ

 יד ןוא ? טרַאדעגסיוא זנוא טָאה חומ רעד ןוא ?ןערָאװעג טקלעוורעפ

 עיזַאטנַאפ יד ןוא ? ןעביולג טינ רהעמ ןענָאק רימ ןוא ? ןָאטענבָא האבנ

 לעיפ ױזַא ןוֿפ עיזַאטנַאפ "עדנעפאש-רעטעג , יד --- ,ןעשָאלרעפ זיא

 ןופ ,הנשמ ןופ -- ,תורוד לעיפ ױזַא ןופ חוס רעלאינעג רעד ,ּפעק

 המשנ יד ? א"רנ ןופ ,ם"במר ןופ ,ירזוכ ןופ ,ןואנ הידעס ןופ ,ארמג

 רעד ןופ ,םילהת ןופ ,םיאיבנ יד ןופ ,שמוח ןופ שדוקה חיר רעד ןוא

 ? בוט םשדלעב ןופ ,יבצ יתבש ןופ ,יולה הרוהי 'ר ןופ ,הדגא

 סָאו ,שדוקה-לולח םעד ןוא הּפצוח יד טינ רהיא טלהיפ ןעד וצ

 ? עגארפ רעד ןיא טגעיל

 -רוטלוק רעזנוא וצ .ןערעוו טלעטשעגנ טינ רָאט ענַארפ אזַא ! ןיינ

 זומ עברָאט-רוטלוק יד .רעכיג סָאװ .קע'נַא ןעמענ זומ יירעלטעב

 טינ ןיהא ןיילא ןעליוו רימ ביוא םואעזומ ןיא ןערעוו טנעלעגקעווַא

 .קעווַא

 ןופ טינ ,רוט?וק ןופ ןהָאפ יד ןעביוהפיוא ןעזומ רימ

 סלא טינ ,לעיצ סלא ,רוטלוק ןופ -- ,יירענערט-רוטלוק

 ןופ ,יירעלטימרעפ סלַא טינ ,גנופַאש סלַא ,רוטלוק ןופ ,לעטימ

 .טסייג רעזנוא רַאפ םייה סלַא ,רוטלוק

 רעד טימ ,עיּפָארטנַאליפ-רוטלוק רעד טימ ן'קסוע ךיז ןעלָאז

 לָאז רעטשרעביוא רעד :טייל עמורפ ןוא עטוג עלַא "גנודליב רעגיליב,

 ךָאנרעד ,ן י י ז רעהירפ ןעליוו ,ןעּפָארטנַאליפ-טינ ,רימ ! ןעפלעה ייז

 -טסבלעז .ן יי ז טסואווע ב ןוא ןיי ז ןעליוו רימ .ןייז םו נ טשרע

 ,סינטנעקרע-טסבלעז ,ןייזטסואוועב
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 ןענָאק רימ .ןעפַאש וצ טפול ,ןעמטע וצ טפול ןעבָאה ןעזומ רימ

 -רוטלוק ןוא רוטלוק ךָאנ טפַאשקנעב יד ךיז ןיא ןעקיטשרעד טינ

 טפַאשקנעב רעד ןופ ןעדייל יד ןופ ןעגָאזבָא טינ ךיז ןעליוו רימ .ןעפַאש

 .טפאשקנעב רעד ןופ קילג םעד ןופ ןוא

 רעזנוא ,המשנ רעזנוא ןופ שרוש םעד ןעניפעג ןעזומ רימ

 ןיא ןערעוו ןעדנוצעגנָא טכיל יינ ַא ,טכיל ַא זומ סע ; ןוז עכילרעניא

 קירוצ ךיז ןעזומ ריס .טייהנעגנאנרעפ רעזנוא ןופ "?הוא , םעד

 טעטכורפעב ןוא ןעטכורפעב .."..טייק ענעדלָאג , יד ןיא ןעטכעלפנייא

 .תורוד עניטפניק יד ןוא ענעברָאטשעג יד ןופ רימ ןעזומ ןערעוו

 רוטלוק רעזנוא ןע בעיל ךיוא רָאנ ,ןעביול זיולב טינ ןוא

 זנוא רַאפ ןערעוו לָאז יז .ןעבעיל שירעפטּפעש ןוא וויטקַא רימ ןעליוו

 טינ .גנורעטסייגעב ןופ ךיוא רָאנ ,טסיירט ןופ זיולב טינ לַָאװק ַא

 ...ןעמיורט ןעיינ ןוא ןעגנונפָאה ןופ ךיוא רָאנ ,ןעגנורענירע ןופ זיולב
* * 
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 ףרַאד זיוועד רעזנוא .."ןעטכינרעפ רימ ןענָאק גידנעפַאש רָאנ,

 םעד גידנעליטש ןוא גידנעפַאש .ןעטכינרעט ,גינע פ אש :ןייז

 ןופ קילג סָאד .ןעפַאש ןופ קילג סָאד גידנעסינעג ןוא ןעפַאש וצ טשרוד

 . . .גנומיטשעב-טסבלעז ןופ ,גנורעסיוא-טסבלעז

 ןיא ךיז ייב ןעלהיפרעד טעוװ סָאװ ,ץנענילעטניא עשידיא יד

 םעד טָא ךָאנ טפַאשקנעב יד ןוא טשרוד םעד ןוא נָאטהעוװ םעד ןעצרַאה

 ץנענילעטניא עשידיא יד -- ,קילנ ןעטסכילקילג םעד טָא ךָאנ ,קילג

 ,רוקמ רהיא וצ ןערהעקמוא ןע זו מ ךיז טעװ ,ןערחעקמוא ךיז טעוו

 .ךיז וצ

 יז טעוװו יז :"ןענָארט , רוטלוק יד רהעמ ןעפרַאד טינ טעװ יז

 ,..טסבלעז ךיז טגָארט רע :ןעלגילפ טָאה טסייג-סנעפַאש םעד ;ןעפַאש

 ? ןעלנילפ יד ןעסקאווסיוא ןיוש ןעלעוו ןעוו רָאנ

 רעד טָא ןופ ןעצרעמש-טטרובעג יד ןערעיוד ךאנ ןעלעוו גנַאל יו

 ....3 ץנעגילעטניא רעשידיא רעיינ
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 :שטיווָאמיַאח .י .מ

 ןעלאפ רעטעלב יד ןעוו

 יו רעווש ןוא ,ןעלַאפעג רעטעלב יד ןענעז רעמיוב יד ןופ ןעוו

 וצ ןעוו ;טפול רעד ןיא טיירדעגמורא ךיז ,ןעלגייפ ענעסָאשעגרעטנוא

 ןַא ףיוא ,זיוה ן'ראפ ןענעז --- ,טגיינעג ןוז יד ךיז טָאה טייז ברעמ

 רַאפ גידנעגייוש ןוא ןעשנעמ עגנוי יירד ןעסעזעג קאנַאג םענעּפָא

 טָאה סָאװ טפַאשדנַאל ןעגידנעיסא םענעדלָאג םעד ףיוא טקוקעג ךיז

 .טײרּפשעגסױא ןעגיוא ערעייז רַאפ ךיז

 "נוי ַא טדערעגסיורא גיטליגכיילג טָאה -- ,ןעלַאפ רעטעלב יד ---

 טָאה ןוא קאנאג ןופ ץנערַאּפ ן'פיוא ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,טענַארב רעג

 .סָאריּפַאּפ ןייז טרעכיירעג טייקגיהור רעניסעלכַאנ ןופ ענימ ַא טימ

 רעטייווצ רעד טָאה -- ,רעטעלב יד ןעלַאפ טמוק טייצ יד זַא ---

 ..ןעבעגעגוצ ןָאט ןעבלעז םעד ןיא ןעלירב ןיא שנעמ רעגנוי

 "נוא רעדנַאלב ַא רעטירד רעד טָאה -- ,עטכישעג עטלַא ןַא --

 .דנַאה ן'טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טָאה ןוא ,טּפַאכעגרעט

 :ןעיסא רעד ןעגעלעג זיא םודעמוא ןוא

 רעדלעפ עטעקַאנ עכַאלּפ יד ןוא ,ןהעגרעפ ןעמונעג טָאה ןוז יד

 ןיא ןוא ,ןייש ןעשילָאכנַאלעמ ןוא ןעסַאלב ןיא ןעדָאבעג ךיז ןעבָאה

 ירַאק עטנערבעג ןופ חיר רעד טריּפשעג ךיז טָאה טפול רענייר רעד

 ןופ ץלא זַא טנַאמרעד יו ױזַא טָאה חיר רעד ןוא ,סעשטראק לעפָאט

 טסיוװ ןוא ליוה זַא ןוא --- ןערָאװעג ןעמונעגּפָארַא ןיוש זיא רעדלעפ יד

 | .ןענעיל ןעביילב רעדלעפ יד ןעלעוו

 ,ןוז רעדנעהעגרעפ רעד ןופ ןעלהַארטש עטלַאק ןוא עכיילב יד

 -לעג יד רעביא טגיילעגסיוא ךיז טייקפרַאש רעדנוזעב א טימ ןעבָאה

 רעייז טימ ןעכָאטשעג ןעניוא יד ןעבָאה ןוא ,רעמיוב יד ןופ ןעציּפש עב

 םָארטש רענעפרָאוװעג גנולצולּפ ַא ,טפֶא טכעטש סע יו ,ץנאלג ןעטלַאק

 .ץטַאלּפ ןערעטסניפ ַא ףיוא ןעפרָאװעג טרעוו סָאװ ,טייקניטכיל

 ַא טלהיפעג ךיז טָאה טייקגיטכיפ רעגידנעיסָא-טַאמ רעד ןיא

 ןעמַאזגנַאל טימ רעבָא טקעמש עכלעוו ,טייקגיחור עטרעווילגרעפ

 יו ױזַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה סע ןוא --- .ןעשעלרעפ ןוא ןהעגסיוא

 םוא ,םעהטַא םעד עלייוו ַא ףיוא ןעטלאהנייא טלָאװ דוטַאנ עצנאנ יד

 ןוא טייקטרעפעלשרעפ עגידלעמערד יד ןערעטשוצ טינ טסבלעז

 -- .טכיוועגכיילג
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 טלהיפעג טפול רעד ןיא ךיז טָאה טייצ רעגיבלעז רעד ןיא ןוא

 סָאד ןוא ,רעמוז ןעדנעהילב ןוא םענהעש םעד ןופ ןעדניוושרעפ סָאד

 טָאה ץלא ןוא --- .ןעיסָא ןעיורג-גידעמוא םעד ןופ ןעמוקנָא עמַאזננַאל

 : טדערעג יוװ ױזַא

 טעוװו ץְלַא ןוא ,ןעטכַאנרַאפ ענעדלאג עכלעזַא רֶאּפ ַא ךָאנ --

 ןוא ,ןעלקיוורעפ ץִלַא ןעלעוו עיורג סנעקלָאװ ןוא --- ןעדניוושרעפ

 .ןערעטשוצ ץלַא ןעלעוו עזייב ןעטניוו
 רערעדעי ןוא ,עטרעווילנרעפ יו ןעסעזעג ןענעז דניירפ יירד יד

 םעד ףיוא טייקגיהור עדנעטדױטּפא ןוא טייקרעווש יד טלהיפעג טָאה

 טימ ןערָאװעג טליפעגנָא ןענעז רעצרעה ערעייז ןוא ,רעגייטש ןעבלעז

 ,דנעגוי רעד ךָאנ רעיורט ןעטמיטשעבנוא ןוא ןעכייוו ןופ ?היפעג ַא

 עכלעזא ןיא ןורכז ןיא ףיוא ןעבעל ,סנעטָאש יו ױזַא ,רעדליב סנעמעוו

 רעדעי ןוא ,דלַאוו ןופ םעהטַא רעדעי ואוו ,ןעטכַאנרַאפ ענידנעיסָא

 ַא יו ץרַאה סָאד טעשטָארד ןוא טרעיוב לעטניוו ןעליטש ןופ זָאלב

 ײנרַאטעל ןעזָאלניז א ןיא סעּפע ןעלהיפעג יד טגעיוורעפ ןוא םירָאװ

 .ףֶאְלׁש ןעש

 ןיא ןעביוהעגנָא טענארב רעד טָאה -- ,גירעיורט ,גירעיורט ---

 גיטפעה טָאה ןוא ,ןעגייווש ל?יטש ןעגנַאל א ךָאנ ןָאט ןעטסכייוו םעד

 טלָאװ רע יו ױזַא ,סָאריּפַאּפ ןופ ךיור םעד ןעהיצ ןעמונעג דנַאנַאכָאג

 -נעמיטנעס ענייז ןעקעדרעפ ןעלעוו טייקניטפעה רעטכַאמעג רעד טימ

 ןעזעוועג דָארג רעטציא זיא ץרַאה ןייז עכלעוו טימ ,ןעלהיפעג עלַאט

 רימ ףיוא ןעקריוו ןערעטעוו ענידנעיסא יד טָא !יופט --- ,טליפעגנָא

 רימ וצ יוזא ךיז טלהיפ ןעמעלַא וצ טינ סייוו ךיא ....טכעלש רהעז

 -ַארד עטאי?לקארּפ אזַא וטסלהיפ סעּפע -- ...? םענייא רונ

 -נעוועבנוא ןוא רעווש ױזַא ןערעוו ןעקנַאדעג ענייד ןוא ,ש ענ עש ט

 . ןלעפייט םוצ זַא --- ,ךיל

 יד ןיא סָאװ רעד ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעגוצ טָאה -- ,עי ,עי --

 סָאד טעמכ ףיז טלהיפ ךיילג ןעמעלַא ;סָאד זיא ױזַא --- .ןעלירב

 .ןעלַאפ רעטעלב יד -- ; עניבלעז

 רעדנַאלב רעד טָאה -- !ל?לאטנעמיטנעס ןיוש טרעוו רהיא ,א --

 -סיוא שינָאריא בלַאה ןוא ךיליירפ ,יירפ ןייז וצ גידנעגנערטשנָא ךיז

 ןעזָאלעגסױרַא טייקגיסעלכַאנ רעדנוזעב א טימ טָאה רע ןוא ,ןעפורעג

 ןיוש טכירקרעפ רהחיא ,א -- .?יֹומ ןופ לעקניוו ןופ עדַארג ,ךיור םעד

 ....!טסערעד סָאד -- .ןעננומיטש ןיא

 יז ןענעז ,ענינייז סָאד טגָאזענּפָא ךיז טָאה רערעדעי יוװ םעדכָאנ

 טשרעהעב ,ךילנעוועבנוא ןוא ליטש ןעצטיז ןעבעילבעג רעהירפ יו

 ט'מולחעג טָאה ךיז רַאפ רערעדעי ןוא ,טייקליופ עגירעפעלש ַא ןופ

 ...ןעבעל םענעדעישרעפ ןוא רעדנַא ןַא ךָאנ טקנעבעג ןוא
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 יר גידנעוהטניירא ןוא ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה טענַארב רעד

 קאנאג ןערעביא ןהעג ןעמונעג רע טָאה ןעשַאט-ןעזיוה יד ןיא דנעה

 סעּפע טכַאד סָאװ ןעשנעמ ַא ןופ ענימ רעד טימ ,ּפָארא ןוא ףױרַא

 ,ןערהעלקרעביא םעד טימ ןעמונרעפ טונימ רעד ןיא זיא רע ןוא ,ךָאג

 .ןעגָאזסױרַא ןעפרַאד דלַאב טעוװ רע סָאװ סָאד

 סָאװ וצ ,ןעסיוו וצ גירעגיינ טייז רהיא זַא העטשרעפ ךיא ---

 םָאה --- ,ןעבָאה טפרַאדעג דנעבא טנייה ךייא בָאה ךיא ךילטנענייא

 ,רניירפ ייווצ יד רַאפ ןהעטש גידנעכביילב ,ןעביוהעגנָא טענארב רעד

 ןעלייהטוצטימ סָאװ ,רעדירב ,ךייא בָאה ךיא -- .לעכיימש א טימ

 -עטניא טונימ רעטשרע רעד ןיא ,ןעטסגינייוומא ךייא טעװ סע סָאװ

 ןעמענ רעהירפַא רימָאל ןוא ,זיוה ןיא ןיירַא טמוק רונ --- ,ןעריסער

 ...ןייוו ?עסיבַא

 ערעייז ןוא ,טקוקענָא ערעדנא יד ענייא ןעבָאה דניירפ ייווצ יד

 :טגערפעג יװ ױזַא ןעבָאה ןעקילב עגידנעפרָאװכרוד

 .... ?סָאד זיא סָאװ ---

 םצעזעג ךיז ןעבָאה ןוא זיוה ןיא ןיירא ןענעז דניירפ יירד יד

 שַאלּפ ענרעזעלג עסיורג ַא ןענַאטשעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט םורָא

 ןעלהַארטשנענוז עטַאמ יד ןעכלעוו ףיוא ןייו ןעטיור-טולב טימ

 טלעיּפשעג ןוא טלעגעיּפשענּפָא טרָאד ךיז ןעבָאה ןוא ןעלַאפעג ןענעז

 .ןעברַאפ ענעדעישרעפ ןיא

 טּפַאלקעגנָא ייז ,רעזעלג יד ןעסָאנעגנָא ייז ןעבָאה גידנעגייווש

 .ןעקנורטעג ןוא --- ערעדנַא יד ןָא ענייא

 .טענַארב רעד ןעביוהעגנָא טָאה ןעדייר וצ רעטשרע רעד

 קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ןערעביא לָאמ רָאֹּפ א ךיז גידנעהעגכרוד

 ןיא ברַאפ עטכייל ַא טימ דנַאטשוצ ןענידנעגערפיוא לעסיב ַא ןיא

 -סיורא גיהור רע טָאה ,ןעגיוא יד ןיא ףעיט ייז גידנעקוקנייא ןוא םינּפ

 : טדערעג

 ...!ןערעוו טבָאלרעפ טנייה העג ךיא ---

 ןעגױא עטצטַאלגעגסױא טימ םהיא ןעבאה דניירפ עדייב

 .טקוקעגנָא

 טלעכיימשעג טענארב רעד טָאה -- ?ןָא ךימ טקוק רהיא ---

 ןעו טקוקעגנָא ױזַא ךיוא טלָאװ ןיילא ךיא זא ביולנ ךיא עי --

 ןעגנורּפשעגסױרא גנלצולּפ טלָאװ ךייא ןופ רענייא

 רהיא ...ױזַא טרָאפ זיא סע רונ ,רונ --- .גנורהעלקרע עלאנאב ַאזַא טימ

 ןָאט םעד גידנעביוהפיוא רע טָאה -- ?ץלַא ךָאנ ךיז טרעדנואוז

 ןעוו ,ןערעדנואוו וצ ןערעהפיוא רעבָא ךיז טעוװ רהיא --- .טגערפעג

 גיבייא ףיוא רימ רַאפ בָאה ךיא רעכלעוו רעד ןהעז טעוװ רהיא

 ...!ןיילא ןעבעל סָאד זיא טָאד זַא ,ךייא גָאז ךיא --- ,ןעבעילקעגסיוא
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 עכילצולּפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ? יז זיא סָאװ ? יז זיא רעוו ---

 .טנערפעג ןעלירב יד ןיא סָאװ רעד טָאה --- ? ןָאיצולָאװער

 טענארב רעד טָאה -- ,ןערהעלקרע ץלַא ךייא לעוװ ךיא ---

 ךיא סייוו ?"ןיא יז רעוו, -- .ןעביוהעגנָא ןעגיוצעג ןוא ןעסַאלעג

 ,ןעהעז רעטעּפש רהיא טעוװ סָאד 4 "זיא יז סָאװ, טינ ךיוא ןיילא

 וַא טגָאזעג רעהירפ ךייא בָאה ךיא יו ?ייוו ....ןעמוק רעהַא טעוװ יז

 ....תֹודע עניימ ןייז טעוו רהיא ןוא ,ןערעוו טבַאלרעפ טנייה העג ךיא

 ,סָאר ,ןעמוקעגרָאפ זיא רימ ןיא סָאװ ןאיצולַאװער רעד ןעגעוו ןוא

 לָאמנייא ...דרנעבא טנייה ןעכַאמ רהָאלק ןיילַא ךיז טליוו ,רימ טביולג
 ....!לָאמ עֶלַא רַאפ

 רעדנַאלב רעד טָאה -- ,ןהעטשרעפ וצ רעווש ריד זיא רימ ---

 ךיא זומ ענַאל עשימָאק ןייד ןעלהיפ ןוא ןהעטשרעפ וצ םוא -- טגָאזעג

 ,ןעקנירט עלופַא

 ןעלירב יד ןיא סָאװ רעד םהיא טָאה -- ,טכער טָאה רע--

 .ןעטלַאהעגרעטנוא

 .ןעקנורטעגנ ןעבָאה דניירפ יד ןוא

 ַא רעביא ןאמוט א יװ ךיז טָאה ןייוו ם'נופ ףּפמַאד רעד ןעוו ןוא

 : ןעגױצרַאפ טרָאד ץלא ןוא ,ןעביוהעגפיוא ּפעק יד ןיא ייז ייב ךייט

 רהעמ רעטכיזעג יד ,ןערָאװעג רעטיור ןוא רעלעמש ןעניוא ערעייז ןענעז

 טָאה ןעלירב יד ןיא סָאװ רעד ןוא ;רעיירפ רעגניצ יד ןוא רעגידעבעל

 ;ןָאט ןעגידעמוא ןַא טימ ןעביוהעגנָא
 טסהעג וד ..טכערעג טכייליפ טזיב וד ,ןעבעל רעדורב ,עי --

 ןערעוו ןעשנעמ יד ואוו ןיהא -- ;ןעהעג ןעשנעמ עלַא ןיהואוו ןיהַא

 יד וצ טהיצ ריד ..,ןעּפיל עטעפ טימ רעכייב עבָארג ןעגירק ןוא דיִלֲאס

 ...ןהעג ...!העג --- .רעטסיליהפ

 םהיא טָאה -- ,טינ רימ טהעטשרעפ רהיא זַא ךיז טכוד רימ ---

 רימ ךיז טליוו סע ןוא -- .ןענָאלשעג רעביא ץרַאה טימ טענארב רעד

 סע .ןעלהיפ ןוא ןהעטשרעפ רימ רהיא טלָאז עדַארג דנעבא טנייה זַא

 לָאז ןוא ,המשנ עצנַאג ןיימ ןעקעלּפטנע דנעבא טנייה רימ ךיז טליוו

 טײקטעקַאנ יד טא טעוו טכייליפ ןוא ,ןעביילב טעקַאנ ךייא ראפ יז

 ןעכלעוו ,ןעבעל ן'ראפ עדנַאש ןופ ?היפענ ַא ןעפורסיורַא זנוא ןיא

 ....ןערמיולרעפ ןוא ןעקעלפרַאפ רימ

 טָאה -- ?!ןעבעל רעזנוא טימ רימ ןעוהט סָאװ טָאג ןיימ ---

 -- .מָאק ן'ראפ טפַאכעג ךיז טָאה ןוא ,ןעירשעגסיוא גנילצולּפ רע

 רעד טימ טא !? בוט םוי ןעסיורג םעד טימ טָא רימ ןעוהט סָאװ

 סָאװ ...? ןעהעז ןעניוא ערעזנוא סָאװ ץְלַא טימ ,ןוז רעד טימ ,טפול

 סָאד טימ ןעוהט רימ סָאװ טסייו רהיא ....?ייז טימ רימ ןעוהט

 ...!רעדליב סנעקערש עקנַארק רַאפ ץְלַא סָאד ןעכַאמ רימ ...?ץלַא



 45 ןעלאפ רעטעלב יד ןעוו

 יד רונ ,ןעדליבוצנייא ךיז רימ ןערעטַאמ ,קנַארק ןענעז רימ טינ

 רעקנַארק רעד ןיא טָא רימ ןערעדנַאװ ױזַא ןוא ...עקנַארק ַא זיא טלעוו

 םעיינ םעד ,ןעמרָאפ עיינ ןעגעוו עיינ טייצ רעד ןיא גידנעכוז ,טלעוו

 ?אטסידעפ ןייז ןופ טעוװ סָאװ לאטסָאּפא םענערָאבעג טינ ךָאנ

 טעװ סָאװ טרָאװ םעיינ םענעבַאהרע ןעסיורג םעד ןעגנילקסיוא

 ךאמ ןייא טימ סָאװ ,ןעטייווצ ן'זיב טלעוו קע ןייא ןופ ןעגנילקּפָא

 :ןעגָאז םעוװ רע ןעוו ןוא ...ןוז יד ןעלעטשּפָא רע טעװ דנַאה ןייז ןופ

 יד ןוהט רעטיצ ַא טעװ --- ! םואידיווידניא רעיירפ ַא רעוו שנעמ

 ןוא טלייהעג ןערעוו ?הָאמ ַא טימ ןעלעוו ןעשנעמ עֶּלַא ,רימ ןוא ,דרע

 ןיא ...!תועט רעטסערג רעד רעבָא ךָאד זיא סָאד ! טָאג ןיימ ...יירפ

 ןעלהיפ ,ןיזטכייל רעזנוא ּךָאנ ןעפיול רימ סָאװ טייצ רעגיבלעז רעד

 טסוּפ ןוא ליוה יװ ,ןענעז טירט ערעזנוא גנירג יװ טינ רעבָא רימ

 רימ ןעוו ,יירפ ןערעוו רימ ןענעק יוװ ןוא --- ,ןענעז תומשנ ערעזנוא

 ...?ןעצרַאה רעזנוא ןיא טדיוט םעד ןָא גָאט-ןערָאבעג ןופ ןעגָארט

 ,ןעשנעמ םענרעדָאמ םעד ןופ דנַאטשוצ רעד זיא סָאד טָא ןוא --

 ןערהיפ סָאװ וצ גערפ רעבָא ךיא --- טדערעג רעטייוו רע טָאה --

 רע טָאה --- !רעטייוװ רימ טרעה ....?ןעגנוגער עשיוורענ יד טָא זנוא

 ַא טָאה רעדנַאלב רעד יוװ גידנעקרעמעב ןעפורעגסיוא ?הָאמ א טימ

 :טדערעג רעטייוו טָאה ןוא ,ןעגיוצענסיוא ץענעג ןעגנַאל

 ,טייקגיטליגכיילג ןוא טייקליופ ןופ געט ערעטסניפ יד ןיא ---

 טהעטש ןעגיוא יד רַאפ ןעוו ,גרַאב ַא יו רעווש טרעוו ּפָאק רעד ןעוו

 זיא ליומ ןיא ןעוו ןוא ,טכַאנ ענעגנַאגרעפ יד גידעבעל יו רָאפ ךָאנ

 טייקליופ ןופ ןעוו סלָאמַאד ,ּפמעט ןענעז ןעקנַאדעג יד ןוא ,רעױז

 ףיוא עלעטס ןופ רעטערב יד וטסלהעצ ןוהט וצ סָאװ ןעסיוו טינ ןוא

 קוק ַא ךיז טוהט גידנעליוו טינ סעּפע סלָאמַאד --- ,קירוצ ןוא ןיה

 .ייבייל ןערעביא רעביא טהעג ךורקס ַא ןוא רעטניה ףיוא

 ךימ טָאה קערש ַא ןוא ןוהטעג קוק ַא גנַאל טינ טרָאד בָאה ךיא

 רונ ןיב ךיא סָאװ געוו םעד ןיא ןעטרָאד בָאה ךיא ...,ןעפירגעגנָא

 ןיימ רונ -- .טירט ענעזָאלעגרעביא עניימ טכוזעג ןעגנַאגעג סָאװ

 ...!טירט ענעזָאלעגרעביא יד ןופ סנעכייצ יד סָאד ןענעז ואוו טָאג

 ,ןעגנַאגעג טינ ןעטרָאד טלָאװ שנעמ ןייק יו ױזַא . . . ! ןעדנואוושרעפ

 ןיא זַא ,ןוהטעג רהעלק ַא ךיא בָאה טָא ןוא ,ןעטָאש א יו יוזא סעּפע

 ַא יו רהעמ טינ ןיב ךיא ןוא ,ָאטינ טולב ןוא שיילפ ןייק זיא רימ

 רעד טָאה טולב ןיימ ןוא ... ןעטאש א ,גנולגעיּפשּפָא עפַאלש

 ,טלעטשעגּפָא לעסיבַא ךיז רע טָאה ָאד --- ...ןעגיוזעגסיוא ריּפמַאוװ

 ןעגיבלעז םעד ןיא רעטייוו טָאה ןוא ,קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעגכרוד

 : טצעזענטרָאפ ןָאט
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 ןעזעוועג ןענעז טירדעבלַאז ימ עקַאט ןעוו קירוצ ךָאוו ַא טימ
 סלָאמַאד גידנעייז ךיא ןוא ."סעקנאמ , ןוא "סעקנאס, יד ייב טָא
 ןעטפאהרעדיוש ַא טלהיפרעד להָאמ ַא טימ בָאה ט'רוכש'רעפ לעסיבַא
 ןיא השעמ תעשב בָאה ךיא זַא ,טײקפַאלש עלאיווירט ַאזַא טימ לעקע
 ענעכַארקוצ עטליופוצ ַא יו ןהעזעגסיוא ןעקנַאדעג ענעגייא עניימ
 .ןוא לעיצ ַא ןהֶא זיא סָאװ שינעפעשעכ ַא סעּפע -- שינעפעשעב
 ....!ןעליוו

 ַא ןעגעלעג טעב ן'פיוא זיא רעמיצ םענעטכיילעב ךַאווש ןיא
 ןוא ןעמערב עטברַאפעגנָא טימ יורפ עגנוי ןייק רָאג טינ ,עטעקַאנ בלַאה
 טקעמשעג טָאה סע ןעכלעוו ןופ ,בייל ןעטרעדױּפעגנָא ןַא טימ ,ןעּפיל
 םער טימ טשימענפיונוצ ,םויפרָאּפ ןעגיליב ַא ןופ חיר רעלכוט ַא סעּפע
 רענעי ןיא יז זיא ןעגעלעג ...סייווש ןוא בייל ןופ חיר ןערעיוז
 םוצ זיב טצייר סָאװ עזַאּפ רעגיסעלכַאנ רעטלעצניקעג
 ןוא טנוזעג םָאקלָאפ ןענעז רימ ןעוו ,ןיזנהַאװ ןעכילטפַאשנערייל
 ןעכיליישבא ןַא טימ ןעזעוו רעזנוא ןָא טליפ רעבָא ,גיטשרוד-שיילפ
 טוג ערהיא ....זָאלנעליוו ןוא טגיטעזרעביא ןענעז רימ ןעוו לעקע
 ,סייוו ןעוועג ןענעז ,סיפ עטעקַאנ עקיד לעסיבַא ןוא עטרימרָאפעג
 סיפ יד יו ןהעזעגסיוא שזַא ןעבָאה ייז זַא ,סייוו לעיפוצ ןיוש ---
 יד טלהיפעג יקַאט ךיז טָאה ייז ןופ ןוא ,רעּפרעק ןעטדיוט ַא ןופ
 ..! בייל ןעטזיילעגפיוא ןופ טײקטלַאק עגישטילג ןוא עטרעווילגרעפ
 ...ןעפָאלעגכרוד ןעוורענ יד רעביא זיא טלעק עגישטילג עגידלעביא ַא ןוא
 עלאיו רעטעלבנעיסא יװ ןענעז טסירב עטסייוועגנָא ערהיא
 סרעכנעּפ יו ןהעזעגסױא ןעבָאה ייז ןוא ןעגנַאהעגּפָארַא
 .....טפול ענעזָאלבעגנָא יד ןהעגוצסױרַא ייז ןופ ןֵא טבייה סע ןעוו
 ןוא ּפמעט ױזַא ןעבָאה ,ערַאס רימ ךיז טכַאד ,ןעגיוא ערהיא ןוא
 ןעומ יוזא זַא טרהעלקעג ךיז טָאה סע זַא ,טקוקעג טרעזעלגרעּפ
 ךיא ןוא ,ךיא ןוא ...!היח ביור עדנעהעגסיוא ןַא ןופ ןעגיוא יד ןעקוק
 טלהיפעג ןוא ,טלהיפעג ןוא ,טקוקעג רהיא ףיוא ,ןעהעזעג סָאד בָאה
 ..!ךיז םורא טייקטיוט יד

 טלָאװ ךיא יו ךיילג ןעזעוועג סלָאמַאד רימ טימ זיא סע ןוא
 ַא ןיא סעּפע רעדָא ,טײקטסוּפ רעיורג ןיא ןערָאװעג טלעדנַאוװרעּפ
 ! ןעבערטש ןייק ָאטינ !ןעבעל קנופ ןייא ןייק ַאטינ ...ךיור ןעזָאלניז
 ,,טײקטסוּפ ןופ רעיילש ןעגידרילָאקרעסַאװ ַא רעטנוא סעּפע טגעיל סעלַא
 יד טימ ,בייל ןעסייווטדיוט רהיא טימ יז ןוא ...!טײקּפמעט ןוא
 טנעיל ךורעג םענעגעלרעפ ן'טימ ,ךַאלרעדָא ,ערַאבקרעמ םיוק עיולב
 זיא ץלַא !ןעבעל ןייק ַאטינ ,ןעבעל ןייק ָאטינ ...!רימ ןעבענ ָאד
 ,ןעירשעג לוק א גינעווניא רימ ןיא טָאה ,טדיוט ןוא לאווירט ןעכַארקוצ
 ,ןעדנוצעגנָא יו ױזַא ךיז טָאה ךרַאמ רעטנאמוטרעפ ןיימ ןוא
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 זיא רימ ןוא ...ץרעמש ןעכילנייּפ ַא ?הָאמַא טימ גידנעלהיפרעד

 ןעסייוו ןענינייב רהיא ןָאהט ּפַאכַא יו יוזא הטומוצ ןערָאװעג סלָאמַאד

 ...!ןעקַאנ ןופ ןעהערדּפָא םהיא ןוא זלַאה

 םוא ןוא ,ןעקָארשרעד ןיילא קנַאדעג םעד רַאפ ךיז בָאה ךיא

 סע רעטסנעפ םוצ ןעפַָאלעגוצ ךיג ךיא ןיב םהיא ןעלמוטרעפוצ

 רעד טימ גידנעּפעש ןעסיורד ןיא טקוקעגסורַא ןוא ןעסירעגפיוא

 .טפול עשירפ יד טסורב רעלופ

 ןופ רעיילש ןעלקנוד ַא טימ עשירפ ַא ,ענהעש ַא טכאנ א --

 ,טנעגעגעב רעטסנעפ ןיא ךימ טָאה ,טייקביליורטוצ ןוא טייקמיראוו

 ..ןעמעטַא ןעמונעג רעיירפ טָאה טסורב ןיימ ןוא

 ,עלעקנוט יד ןיא טָא טנעיל סעּפע זַא ,רעדירב ,ךייא גָאז ךיא --- |

 הנבל בעיל רהעז טינ בָאה ךיא ...!טכענ ןעיסא עטנערעטשענסיוא

 ןוא ,ףרַאש וצ ןעקריו ,טכענ הנבל יד ייז לייו ,טכענ

 ,גנודליבנייא רעקנַארק שיכיסּפ רעזנוא וצ רהעמ ןעדייר

 ....!טכענ ןעיסָא עלעקנוט יד ןענעז ענױזַא טינ רעבָא --

 ,תודוס עגיצרַאה עכלעזַא סעּפע טעהייוו טכענ ןעיסַא יד ןופ

 רעדנוזעב ַא טימ טעלנעג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,עכיליורטוצ עכלעזַא

 טייקלעקנוד רעד ןיא זַא ,ךיז טכוד סע ןוא ,המשנ רעד טיײקטרַאצ

 ןוא ,ןעבעל ַאזַא ,ךַאז ַאזַא ןעגרָאברעּפ סעּפע טגעיל טכַאנ רעד ןופ

 ןוא רהעגעב סנעבעל םענהעש ַאזַא טימ טליפעגנָא טרעוו ץרַאה סָאד

 ןיימ ןיא ןוא ,טנעגעגעב ךימ טָאה טכַאנ ַאזַא טא א ...!טסול

 סע ןוא --- ,ןעגנורּפשעגפיוא ,טּפַאכעגפױא סעּפע ךיז טָאה ןעצרַאה

 ןוא ,ןהעש גיטכַארּפ זיא ןעבעל סָאד זַא ,טרהעלקענ רימ ךיז טָאה

 גידנעכירקסיורא זַא ,ןערָאלרעּפ טינ ןעצנַאג ןיא רימ רַאפ ךָאנ זיא רע

 ךיז גידנעיירפעב זַא ,טייקנעמואוושעג-רעדנַאנרַאפ ןופ ּפמוז םעד ןופ

 :ןיא דנורג רעד עכלעוו ןופ ,טּפַאשנעדייל רעשיטארע רעד ןופ

 ךָאנ ךיז ךיא ןעק --- ,טייקטליופוצ ןוא טייקעלכוט ,טייקגיזָאלסנעליוװ

 ןעבָאה ןעשנעמ עלַא ןעכלעוו ,ןעבעל םענייר תמא םעד טימ ןעטפעהעב

 554 בעיל ױזַא דנורג ןיא

 בעיל לָאז ךיא זַא ,ןעבעילבעג רימ ייב זיא טכַאנ רענעי ןיא ןוא

 רַאפ ןעינק שטָאח ךיז לָאז ךיא זַא ,דרע רעד ןופ ןעבעל םעד ןעבָאה

 טנייפ רהעז בָאה ךיא לייוו --- ,ןעברעוורע וצ קירוצ םהיא םוא םהיא

 םעד טימ ןערעו טבָאלרעּפ העג ךיא ןוא ....ןעבעל ןיא טדיוט םעד

 ןופ ענימ ַא טימ רע טָאה -- ....! ןעבעל ןעשירפ גיבייא ןוא םעיינ

 .ןעזָאלעגסיױא ןוחצנ

 ערעייז טימ דניירפ ייוצ יד טקוקעג םהיא ףיוא ןעבָאה סע

 ןעלהיפטימ ייז זַא ןעהעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,ןעגיוא ענעקנורטרעּפ

 1 ְךֶאֹנ ןעטכַאד ןוא םהיא
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 רעדנַאלב רעד טָאה -- ,רַאנ ַא רע זיא ןעגעווטסעד ןופ , ---

 -לעקנוד ן'פיוא רעטסנעפ םענעפָא םעד ךרוד גידנעקוק טרהעלקענ

 ןוא ,ןערוטַאנ עשיטעאּפ עלַא ןעדייר ױזַא --- .טנאזיראה םענרוּֿפרוּפ

 ,ךילקריוו ....גידעמוא טרָאפ זיא ,ךָאד רונ ,ךָאד רונ .....ןעראנ ךילנלָאפ

 .....טכעלש רהעז ןעקריוו טכיל ןוא טפול עגידנעיסא יד טָא

 רעד טָאה -- ,רעמאינעצטַאק רעטסערג רעד זיא סע ,עי ,עי --

 ןוא טשינרָאג .... סָאװ רונ --- .טרהעלקעג ןעלירב יד ןיא סָאװ
 םוצ טזיב גילייווגנַאל ןוא גידעמוא זיא סע ....... טשינרָאג

 .. !!טפול עגידנעיסַא יד ןוא -- ,ןעצענעג

 יו "סידנופארפןעד , ןעגנַאל ַא ןעטלַאהעג זנוא וטסָאה ,רעדורב ךע---

 יו יוזא נידנעצטענעג רעדנַאלב רעד טָאה -- ,ןָא סע טפור ןעמ

 ...ןרע ,ךע --- ,טייזעגכרוד ןייצ יד ןעשיווצ
 הרוחש הרמ עכילרהעפעג ַא רימ ףיוא טסָאה וד ,לעפייט םוצ ---

 ,טגָאזעג ןעסַאלעג ןעלירב יד ןיא סָאו רעד טָאה --- ,ןעפרָאװעגפױרַא

 רעייז ןופ ןערָאװעג טכארבעגפיוא ױזַא זיא טענארב רעד

 ןרעטיב ַא טימ ןעביוהעגנָא טָאה רע זַא ,טײקטלַאק ןוא טייקגידנעפַאלש

 : ןָאט

 עטבעלענּפָא עטלַא זנוא טימ קילגנוא רעד ךָאד זיא סָאד טָא ---

 סָאװ עגיבלעזסָאד ךיוא טלהיפ רהיא זַא ךייא טעװ ךיא .....!רעקיניצ

 ,ןָאט םעד ןעביוהענפיוא רע טָאה -- ,ךיז טלַאהעב רהיא רונ ,רונ ,ךיא

 א ןענעז עֶלַא רימ :טדערעג רעטייוו סָאפאּפ ןעדנענייטש טימ ןוא
 סנעבעל ענעגייא ערעזנוא .....!רעדניצרעטנוא עדנַאב עטמַאדרעפ
 ןוא ,ךיור ן'טימ ןעזָאלענקעװַא סע ןוא ןעדנוצעגרעטנוא רימ ןעבָאה

 רע טָאה -- ! רעדניק טהעז ...!תוברוח יד ךָאנ ןענערברעד רעטציא

 עגנַאל יר ןיא דנַאה יד גידנעוהטניירא ןעפורעגסיוא להָאמ ַא טימ

 ןעבָאה רעגניפ יד ןעשיווצ יו ייז גידנעזייוו ןוא רָאה עצראווש

 ! טהעז --- .ןעלצרָאװ ענעקורט טימ רָאה עלופ ַא טקעטשעגסיורַא

 סיוא ןעכירק רָאה יד ןוא ,טלַא טינ ךָאנ רהֶאֹי גיצנאווצ ןוא ףניפ ןייק

 עניצנייא ןייא טיוט ן'ראפ וליפא טָאה ןעדייז ןיימ ייב ...!סייוונעפיוה

 טינ רָאה ןייק םהיא ייב רהיא טלָאװ רענייצ יד טימ ,טלהעמעג טינ רָאה

 רעגיבלעז רעד ןופ רעצטעזראפ רעד ךיא ןוא ....!ןעסירעגפױרַא

 ךילרעּפרעק יא ןעכָארבוצ רהֶאי גיצנאווצ ןוא ףניפ וצ ןיב ,עילימַאפ

 רימ ...!ןעפַאשעב ןעבעל םעיינ ַא ןעזומ רימ הרבח ןיינ --- גיטסייג יא
 ...13 טרעה רהיא ,ןעזומ

 | ...! 9 טרעה רהיא ,ןעזומ רימ ...!ןעפַאשעב ןעבעל םעיינ ַא

 טמוק -- ,טגָאזעג רעדנַאלב רעד טָאה --- ,טייקשירַאנ ךע ---

 | ...רהעז טקיטש ָאד ,קאנַאג ן'פיוא סיורא
 .סיױרַא ןענעז ייז

 ז
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 ברעמ ןיא טייוו .ןערעוו רערעטסניפ ןעמונעג טָאה ןעסיורד ןיא

 טייקטיור יד ןוא ,ןעזעוועג טברַאפעג טיור לעמיה ,רעד ךָאנ זיִא טִייִז

 ןוא רעכיילב ; -- ;הפרש עדנענערְבְרעֶד ַא סעּפע טנָאמרעד טָאה

 סעּפע טימ ,גידנעבעוורַאפ ךיז ,ןערָאװעג טנאזיראה רעד זיא רעלעקנוד

 רערהָאלק א ןעזעוועג זיא ?עמיה רעד ןוא --- ,רעיילש ןעזָאלרילַאק א

 | | יב | --- .רענייר ןוא

 רעֶרערעי ןוא ,רעווש סעפע טלהיפעג ךיז ןעבָאה דניירפ יירד יד

 רענידנעכעוו ךיז ,רעד .ןיא ךיז ךַאפ זָאלנעקנַאדעג טקוקעג טָאה

 / ףיוא טייצ רעבלעז רער ןיא ןוא טגערעגפיוא רהעמ .טייחלעקנוד

 ןוא ןיה .ןעגנַאגעג םורָא זיא רע ,:טענארב רעד ןעזעוועג זיא טציירעג

 ,ללח םעד ןיא זָאלקעװצ טעשזדנָאלבעג ןעבָאה .ןעגיוא ענייז ןּוא .קירוצ

 יוזא ןענעז ןעלהיפעג יד ןוא ,טיירדעג לעסיבָא םהיא טָאה ּפָאק רעד
 | ןעניז ןייז ןיא טָאה ּףַאלש .ןוא ,ןערָאװעג טפּפמעטעגוצ יו

 רעכלעוו טימ, רעד וצ ,עבעיל ןייז ןופ ,ןייזטסואוועב סָאד טעהעילטעג

 ןיב רעד יװ רע טָאה טלהיפעג ןוא -- ,ןערעוו טבָאלרעפ טהעג רע

 ..=-.ןעליוו ןִייז ןעגעק ןעבעל ןייז יא ןָא ךיז טקור תושמשה
 --- ,ןעפורעגסיוא ?הָאמ ַא טימ רע טָאה --- ! טהעג יז ,רערירב ==

 | 2 2 ...!יז זיא טָא

 ,טפול עסייה עטכידעג יד טפָא טלאּפשוצ לעטניוװ רעשירפ ַא יו
 ױזַא ,ּפוצ ַא ןעצרַאה םעד טפָא טעיג ,דראקא רעמונעג גנילצולּפ ַא יו

 ןעבָאה ייז ןוא ,טקריוועג ייז ףיוא ןעניישרע רעכילצולּפ רהיא טאה
 | .טקוקעגנָא רהיא

 רעדעי ןיא ןעבעפ ןעסייה טימ עשירפ ַא ,עגנוי ַא -- ;ז ןוא
 יז רַאפ זיא ,דעילג רעדעי ןיא טסול-סעבעיל ענייר טימ ןוא ,גנוגעוועב
 .טסירגעב דנעלכיימש יז ןוא ןענַאטשעג

 טָאה סע ןוא ,טמעהטַאעג ןעבעל טימ ךרוד ןוא ךרוד טָאה יז

 ןעבָאה ןעגיוא ענהעש ער היא ...יימ רעדנעהילב טקעמשעג רהיא ןופ
 ןיא ךיז טָאה ץְלַא ןוא ,ןעגָא רטעג ךיז ןיא ןעבעל ןופ גנילהירפ םעד
 ןענעז רעמיוב יד ןוא ,ןעמולב יר טחילבעג .ןעבָאה סע :טגירנײז ויִז
 ...רעֶדְלעֶפ יד ןוא רעדלעפ יד זו --- ,!ערָאײעג ןעסקאוועב טכידעג

 ,ןעיסא זיא רעטציִא זא דניירפ יד ןעכעגרעפ ןעבָאה סע ןוא

 ...טקעמשעג גנילהירפ םימ מָאה טפול יד םיראוו

 .  .טנױטשעג דניירפ יִד יעכָאד -- ַא| ,א --

 סעּפע זיא ץלַא ,:טרעדנערעפ ץלא ְךיז טָאה טונימ רעד ןיא :

 טלהיִפעֶגנָא ןענעז רעצרעה ערעייז ןוא ,רעסעב) ןוא רענהעש ןערָאװעג

 ,ךיז טזייוװעב סָאװ לֵהיִפעְג ןעגידנעזיורבפיוא םענעי טימ ןעֶרָאװעג
 ןוא טייקגיטלינביילג ןופ ןעטונימ עגידרעיורט יד ןיא ןעוו
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 סנעפיוה ,ןעלהַארטש ךאלטניב יװ ,ןיירַא גנלצולּפ טלַאפ טיײקגידעכַָאװ
 --- .רעטסעקרָא ןעטנעהָאנ ַא ןופ רענעט

 ןייז וצ ןהעזעגסיוא דניירפ יד רַאפ טָאה טלעוו רעד ןיא ץלא
 ,גיטרַאפ ןייז ייז ןעטלָאװ ץלַא ףיוא ןוא ,ךילגעמ

 רעד טָאה --- !ןיב ךיא סָאװ ּפָאקמוד ךיא ,לעפייט םוצ --
 סָאד ןענעז ואווא -- .טכַאמעג ףרואוורָאפ ךיז ןעצרַאה ןיא רעדנַאלב
 ,טוג טינ ...תורצ ףיוא ןיוש גיוט ךיא ,ךע ...רןעזעוועג ןעגיוא עגיימ
 ....ןטונ טינ

 ,טריוט רעד טעדניוושרעפ טרָאד ןעבעל סָאד טמוק סע ואוו, --
 ךיא ןוא -- ,טכארטעג ןעלירב יד ןיא סָאװ רעד שיפָאזָאליפ טָאה --
 ...! דנעגוי יד ייא ,ייא --- ,טבעלעבָא ךיוא רימ ךיז טכוד בָאה

 טרהעלקעג טענארב םעד ךיז טָאה -- ,ךיז טהערפ ץרַאה ןיימ , ---
 ,ךיא, ....!שירפ יו ,זיא יז גנוי יװ ךא --- .רהיא ףיױא גידנעקוק
 ַא ןוא טרהעלקעג רעטייוו רע טָאה -- ,טבעלעגּפָא רעבָא ןיב ךיא
 ,יז ןוא --- ,ןעגיוצרעפ הטימעג ןייז ףיוא ךיז טָאה ןעקלָאװ רערָאס
 רעטבעלענּפָא ,ךיא לעװ ...!גרַאב רעדנעצטירּפש רעייפ ַא זיא יז ןוא
 ..לֹא ..?רעייפ אזַא ןערב אזא ןענידעירפעב ןענעק

 רהיא ןופ ךיז טָאה רעדױלּפ רעזָאלגרָאז ןוא רעכיליירפ רעד ןוא
 ןיא טכליהעגּפָא גנַאלק רעבליז יװ ױזַא טָאה סע ןוא ,ןעסירעג ליומ
 .טכַאנרַאפ ןעיסַא ןעליטש ןוא םענהעש םעד

 ןעהעז ייז סָאװ ,טָאפשעג ייז ןופ ןוא טקוקעג ייז ףיוא טָאה יז
 ערעייז סָאװ ,רעטעלב-נעיסא ענעלַאפעגּפָארַא עלעג יד יװ סיוא
 .ןעשָאלעגסיוא ןעגיוא יד ןוא ,טקעדַאב ןעשטיינק טימ ןענעז סנערעטש

 ןוא רעטבעלעגפיוא סָאװ ץלא זַא ןעפָארטעג םָאה סע ןוא
 יירד יד ןענעז רעגידעמוא רהעמ ץלַא ,ןערָאװעג זיא יז רעכיליירפ
 םעד ךיז ראפ ייז ןעבָאה ףרַאש ןוא קרַאטש וצ -- :ןערָאװעג דניירפ
 ....!ןעהעזעג ןעבעל

 ערעייז טקירד אשמ ערעווש ַא יו טלהיפעג ןעבָאה יירד עלַא
 סעּפע .טסייג רעייז טגינייּפ ראמשאק רערעטסניפ ַא יו ,רעצרעה
 רעטניה טלהיפעג ייז ןעבָאה סעגידנעטַאש סעּפע ,סעטסואוועבנוא
 ערעייז ןעפערט סלָאמַאד ,ןערהעקּפָא ּפעק יד ייז ןעלעוו ןוא --- ,ךיז
 ,טרעווילגרעפ ןערעוו ןוא --- רבדמ-נעטדיוט םעד ןעגיוא

 טענארב רעד טָאה --- ,רָאה עניימ סיוא ןיוש ךָאד ןעהעג סע, --
 ..."טעּפש וצ ,טעּפש וצ --- ,טרהעלקעג רהיא היוא גידנעקוק ץלַא

 ןעבָאה ןעקנַאדעג ענייז ןוא ,טשטעווקרַאפ םהיא טָאה ץרַאה סָאד |
 ןוא .טייהנעגנַאגרעפ רעד ןיא --- קירוצ ףיוא ןעגָארטעגקעװַא ךיז
 טסבלעז ךיז רע טָאה רבע םעד ןופ דנורג ןעגיטכיל ן'פיוא ןעטרָאד
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 .ןוז יד טגנייה ּפָאק ןייז רעביא ןוא --- ,ןעבעל ןופ ןעלהַארטשטכיל

 טהעטש סָאװ םענעי וצ טכיילגעגוצ קנַאדעג ןיא ךיז טָאה רע ןוא

 --.טרעטיצעגפיוא טָאה ץרַאה ןייז ןוא ,ןיישנענוז ןיא טייוו ןעטרָאד

 ..!טיײיװ יװ --- .ןעירשעגפיוא קנַאדעג ןיא רע טָאה --- ! טָאג ןיימ

 ...!טייוו יו

 --- .טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע

 יד טרעווילגרעפ ןעהעטש סע :ןעיסא רעד טגעיל םוטעמוא ןוא

 ןענעיל ךַאלפ ןוא רעטעלב עלעג עגידנעלַאפּפָארַא ערעייז ןיא רעמיוב

 ,טלעקייקרעפ ןוז יד ךיז טָאה טייוו ןעטרָאד ןוא ,רעדלעפ עסייוו יד

 רעדעי רעבָא רונ -- !רענייר ןוא רערהָאלק ַא זיא לעמיה רעד ןוא

 טגעיל סלָאמאד ןוא ,ןענקלָאוװרעפ ךיז לעמיה רעד ןעק קילבנעגיוא

 ..!"טסיוו ןוא טדיוט ץלַא

 -- 4 "ןעמוקעג טעּפש לעסיבַא רימ וצ טינ ןעד יז זיא , --

 .ןָאהטעג גערפ ַא ךיז רע טָאה

 יו יוזא ןעניוא ערהיא ןיא רע טָאה --- ,טעּפש ,טעּפש ---

 .ןעברָאטשעגּפָא זיא ץרַאה ןייז ןוא ,טנעיילעג

 ןעלירב יד ןיא סָאװ רעד טָאה-- ,"ןענייוו ךיז טליוו סע, --

 סייוו ןוא --- ,טקירד סעּפע ,טקיטש סעּפע --- .טגָאזעג ןיילַא ךיז וצ

 ...1 זיא סָאד סָאװ לעפייט רעד

 רעדנָאלב רעד טָאה -- ,"גידעמוא רהעז ךֶאד זיא סע ןוא , ---

 וצ ...?טנייה ןעמ טהעג ןיהואוו ןוא--- .טדערעג ןעצרַאה ןיא ךיז וצ

 !ךיוא ןיוש ןעסערעד ייז ...!ױּפט ? "סעקנאס יד ןוא סעקנאמ , יד

 . . . . 3 טרָאפ ןיהואוו רעכָא

 להָאמ ַא טימ רעדנַאלב רעד טָאה --- ! רעדעירב ,ּךע ---

 ןעכָארקוצ יװ ךע -- .טרָא ןייז ןופ גידנעגנירּפשפיוא ןעפורעגסיוא

 ,ןהעג עלַא ץעגרע ןיא רימָאל ,רעדירב טמוק ! ןערָאװעג עֶלַא ןענעז רימ

 ...!טמוק ...!גידעמוא ,טדיוט ןעטמאדרעפ םוצ טזיב ,זיא סע ---

 :טגערפעג ףאלש ןעכָאה עגירעביא יד ןוא

 . + + . ? ןיהואוו ,ןיהואוו ---

 סימ ןעמונעג םורַא ,ןעשירפ ַא ןעגנוי ַא ,גידנעהעטש ןעהעזעג

:4 
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 תילוגרמ הידידי ס2

 : תילוגרמ - הידיהי

 .....יוד 1

 ; םייצ בירעמ .ןיוש .,טהעגרעפ גָאט רעד
 ....םייוו רעד ןופ רעטנהענ ךיז טקור .סע
 טכַארברעפ .בָאה ךיא ......ןָא ךשח רעד
 טכאנ .רעד .ןיא .זיב גָאט ןעצנַאג םעד

 . ..םַאנ רעד ןופ לעמוט ןעטסוּפ ןיא
 סַאה טימ גיוא ןיימ  טַײלגעב טָאה םע
 .  .דנוזעג ןעכילשנעמ ןופ שער םעד
 ...דניְצַא ךיא ןיב ןיײלַא ... .. םכַאנ ןיוש
 ,סָאװ .טינ .םייוו ךיא .ןײלַא ןיב ךיא
 .,סָארדרעּפ וצ .,רעיורט רעפעוט וצ
 .? ץרַאה ןיימ טקירד דנעלע .רשפא ןוא
 ...ץרַאווש .העטסנעפ ןיא טכַאנ יד העז ךיא
 -- גָאט רעד רימ .ןעננַאגרעּפ זיא סע
 גָאװ רעד ףיוא ןעניז ןיימ.טגויל סע
 ....ןָאהטעג בָאה ךיא .סָאװ  ,םישעמ יד
 -- -- !ןָא ךימ טפיירג ןעליורג סעדליוו ַא

 ,טגיילעג ןוא רבח ןיימ טרַאנעג בָאה ךיא
 ,טגיובעג ףעיט ךיז טסיופ םעד  רַאפ .ןוא
 -- טנעקעג בָאה ךיא סָאװ טעדנעשעג
 ! טנערבעג דימ ןוא טָאה האמוט יד
 דייהרעליטש טע'בנג'עג בָאה ךיא
 דייר עסיז טימ ןוא עטוג טימ
 ,דנייפ ןיימ ןופ ןעליוו םעד ,ץרַאה סָאד
 טניישעג ןַאד טָאה טכיזעג ןיימ ןוא
 ,םייהנעבעגרעביא רעליטש טימ
 םיירעב זיא םיזוב ןיימ ןיא ןעוו --
 -- רהאפעג םהיא ראפ טרָאד ןעגעלעג
 !רַאנ םעד : םהיא סיוא טָאּפשעג בָאה ךיא
 טקיטשעג טָאה רעטכעלעג זייב ַא
 ; טקירדרעטנוא םהיא בָאה ךיא ,זלַאה ןיימ
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 ,דניק רחיא טגעיוו עמַאמ ַא יו ןוא
 טניר םע ; דנייפ ןיימ ךיא בָאה טגעיוורעפ

 טהעז רע ;דנואוו ןעּפעיט ןוֿפ טולב סָאד

 .םעּפש ןיוש זיא'ס רונ ,ןהעׂשעג זיא סָאװ

 טמעשרעפ טינ רעוו ,םהיא ףיוא קוק ךיא

 .דנעה עניימ גיחור ךיז שַאו ןוא

 ,טמיורטעג ךיא בָאה םעד ןופ ןעד וצ

 ?'טמיושעג טָאה רעכעב דנעגוי'ס ןעוו

 טבירטעב ױזַא ןעוועג זיא וצ

 ? טְבעילעג ךָאנ בָאה ךיא ןעוו ,טסייג ןיימ

 ,טכַאנ עדנילב ,עֿפעיט ןיוש זיא םע

 ,טכַאמשרעּפ ןוא ,רעדעימ א געיל ךיא

 ,וצ ןייז גיױא ןיימ םעוװ -- טינ ףָאלש ךיא

 הור א ןַאד ןעמוק טינ ךיוא עו

 :טסייג ןעצרַאװש ,ןעטבירטעב ןיימ ףיוא

 .טסייב ןוא ץרַאה ןיימ טנָאנ הטרח

 !לחָאמ ַא ןופ םולח וד ,םוק ַא

 לָאהט ןעזעיד ןיא ךיא לעװ ,טינ זַא

 ,םולב עקנַארק א יו ןעטכַאמשרעּפ

 51 .י' םורא ר רהיא ןעמרוטש ןעטניוו ןעוו

 : ץרַאוװש .י .י

 טכאנרעטניוו א ןיא
 ,ןימַאק ןיא ךעלטייש עווָאזָארב יד ןענערב

 -- ;םַאלפ רעיולב-טיור רעד ךיז טזיורק ,ךיז טלעגניילש

 . ףעביױש יד ףיוא זייא ןופ ןעמולב יד ןעהילג

 .םֵאר ערעטסניפ יד רעטסנעפ ןופ ךיז טדניצ

 ,ןעשטּפעש ןוא ןעלהיוק עדנעהילג יד ןעשטּפעש
 -- בָא ךיז לעגעיּפש ןעלעקנוד ןיא ןעטכיול
 ,רעמיצ ןיא ןעסַאּפ ענעדלָאג ךיז ןעגעל

 ּפָאק ןעשלעדיימ םעד ףיוא םַאלּפ רעד ךיז טפרַאו

 ,רעייפ ןיא ןעגיוא יד ןעהילג ןוא ןענערב



 םינָאלס .י 04

 ,ןייש םענעדלָאג ַא ןיא רָאה יד ןעלקניפ
 -- ןעמערב ענעדייז יד ןעלהַארטש טימ ןעצירּפש
 ...ןײרַא ןעקנופ ןיא ןעלהַארטש ךיז ןעטכעלפ

 -- םנעטַָאש ןיא ןוא טכיל ןיא רעמיצ רעד ט'מולח
 ,דניוו רעדנעמרוטש רעד ןעסיורד ןיא ךיז טסייר
 ,לעגעילפ ןעצרַאװש-טיוט רהיא טימ טכַאנ יד טעכָאפ
 ...דנילב ןײרַא ןידרַאג ןעפייוו םעד ךרוד טקוק

 ,םהטיר םוצ שידָאלעמ רעצרעה יד ןעּפַאלק
 -- טכַאזייב ןעצרַאה ןיא ףיוא לחיפעג ַא טבעל
 ,רעממיצ ןיא סנעטָאש רהיא ,רעטכיל רהיא ,ךייא קנאד
 ...טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא ןימַאק רעללעה

0 +. 
 : םינָאלס .י

 ואפ ןעללע ראגדע
 (םואעליבוי ןעגירהעי טרעדנוה ןייז וצ)

 .א

 ואּפ ןיללע ראנדע טניז טָאנָאמ ןעזעיד טרעוו רהָאי טרעדנוה

 ןעטלַאהעג טינ ןעלעוו ןעגנולמַאזרעפ סקלָאפ ענייק .ןעברָאטשעג זיא

 ןייק טעוו ס'?להוקס יד ןיא ,רעטכיד ןעטיוט םעד ןופ ערהע ןיא ןערעוו

 -רעווינוא יד ןיא ןוא ןערעוו טרעייפעג טינ ןעגעווטענייז ןופ בוט-םוי

 -עג טינ ןעקניידנא ס'רעטכיד םענעברָאטשרעּפ םעד טעװ ןעטעטיז

 -וקעגרָאפ רעבָא זיא גָאט-לאירָאטעמ סואלעפננאל ןעוו .ןערעוו טרהע

 םעד רַאפ בוט-םוי ַא ןעוועג גָאט רעד זיא ,קירוצ רהָאי ייווצ טימ ןעמ

 -עג ןעקניידנא סוָאלעפגנאל ןעמ טָאה סלהוקס יד ןיא,דנַאל ןעצנַאג

 סעשזעדעלַאק עלעיפ ןיא ,ןענילייה ַא ןופ ןעקניידנַא םעד יוװ טרעייפ
 ןערָאװעג ןעבענעגבא ןעמָאנ סואלעפגנאל זיא ןעטעטיזרעווינוא ןוא

 ,בוט-םוי סקלָאפ א ןעוועג זיא סע .ערהע עטסנהעש יד ,עטסערג יד

 רעטסערג רעד ואלעפגנַאל טינ זיא ךָאד ןוא .בוט-םוי רעלַאנָאיצַאנ ַא

 ,רעלטסניק רענַאקירעמַא רעטסלעניגירא רעד ,רעטכיד רענאקירעמא
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 יוזא טלַאק יוזא טרעוו ןעמָאנ סעמעוו ואפ --- ואפ ןעללע ראגנדע רונ
 -עייפ-גנוקניידנא סעמעוו וָאפ ,ןעגנוטייצ יד ןיא טנהָאמרעד גיטסָארפ

 .זָאלצרַאה יוזַא ,גיהור יוזא ,?יטש יוזא ייברעפ טפיול ,גנור

 -ייל םענענעייא ןא ,ןעפַאשעב ךיז ואפ טָאה געוו םענענייא ןַא

 םעד וצ דרע רעד ןופ רעטייל ַא ,טעיובעגסיוא ךיז ואפ טָאה רעט

 -םיורא ןעגעלפ גנַאזעג ןופ םיכָאלמ יד ןעכלעוו ףיוא רעטייל ַא ,לעמיה

 רעמיוב עיינ טימ ,געוו ןייז ןעזעוועג זיא יינ ןוא ,ןהענּפָארַא ןוא ןהעג

 ,עטלַאק יד ,ןעשנעמ יד ןוא --- טרעיצעב ןעמולב עיינ טימ טצנַאלפרעפ

 טנעקעג טינ ןעבָאה ןעכלימ ןופ ןעגיוא טימ ןעשנעמ עבאלפ-שידרע יד
 -ולב ענייז ןופ טפוד םעד ןעלהיפ טנעקעג טינ ןעבָאה ,געוװ ןייז ןהעז

 ,רעמיוב ענייז ןופ טייקנהעש יד ןעמהענרעפ טנעקעג טינ ןעבָאה ,ןעמ

 ענייז ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטָארטעגנ ןעמולב ענייז ףיוא ןעכָאה ייז ןוא

 -יוצ ךָאד ,טגיטסימרעפ געוו ןייז ןעבָאה ייז ןוא ןעטינשעג רעמיוב

 ןעוועג ןענעז גיד'םושיכ ךָאד ,ןעמולב ענייז ןעוועג ןענעז שירעב

 ייז ןענעז גיטכערּפ ןוא ,ןעבילבעג ייז ןענעז דילרעה ןוא רעמיוב ענייז

 -וק רעד ראפ ץַאש רערַאבצַאשנוא ַא ,רצוא רעניבייא ןַא ,ןעבילבעג

 רַאפ ,ןעלננע ןופ ןעגיוא טימ טייהשנעמ יד רַאפ ,טייהשנעמ רעדנעמ

 -- המשנ ןיא קיזומ ןוא ,ןעצרַאה ןיא טייקנהעש טימ טייחשנעמ יד

 .ןעמוק זומ סָאװ טייהשנעמ יד

 .ב

 ס'אקירעמַא ןופ ןעבעל רעד ןעזעוועג זיא גירעיורט ,רעטסניפ

 גירעיורט ,טכַאנ עגידנעיסא עליופ ַא יו רעטסניפ ,רעטכיד ןעטסערג

 -- טכידעג יורק ןייז יו גידרעדיש ,רבק רעצרַאװש רעד יו
 .באר יד

 ,רעמוק טימ ץראווש זיא ץרַאה רהיא ןוא ,רעמיא ךָאנ טציז יז ,בַאר יד ןוא

 .ריהחט-רעמיצ ןיימ רעביא ךיוה ,סָאלַאּפ ןופ טסויב ןעסַאלב םעד ףיוא

 ,ןעראפעג ןיא לעפייט ַא יוװ ,ןערָאטש ערהחיא ןעגיוא וד ןוא

 ,רעעמ ַא יװ עצראווש סנעטָאש רעמוצ םעד ןיא טפרַאוװ ּפמָאל ַא ןוא

 ,רעווש-רעטסניפ ןעבעווש עכלעוו סנעטָאש יד ןופ עלעז ןיימ ןוא

 גוייי רהעמ לָאמנייק ןיוש םעוו ןעגיוטש

 ס'ואפ ןופ זרעפ ןעטצעל םעד ןופ גנוצעזרעביא עיירפ ַא זיא סָאד

 ."באר

 -נעטש .ואפ ןיללע ראגדע ןופ וויטאמ-חמשנ רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ןופ ןעבירטעג ,לַאזקיש ןעגידנרָאצ ,ןעגיד'ארומ ַא ןופ טנלָאפרעפ גיד

 טעמכב ןופ טגלָאפרעפ ןוא טסַאהרעפ ,ןעטייווצ םעד וצ קילגנוא ןייא

 טדָאטש ןייא ןופ גידנערעדנַאװ ,ןעכָארבוצ ןוא קנַארק ,םירָא ,ןעמעלא
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 ןעבעל רעד ןעוועג זיא סָאד --- רעגנוה ןופ גידנעהעגסיוא ,ןעטייווצ ןיא
 1809 ,ןעט19 םעד ראונַאי ,ןאטסָאב ןיא הטומרא" ןיא ןערָאבעג 2 י י - .ואֿפ ןיללע ראנְרע ןופ
 ,1849 ןיא גאטסטרובעג ןעגירהָאי גיצרעפ ןייז וצ ןעברָאטשעג רע זיא
 -יפ עגירהָאי ןהעצפופ ןייז זיא המחלמ עגיד'תונמחר ַא ,עכילקערש ַא
 רעטרעגנוהרעפ רעד טָאה רַאללָאד ןהעצ .ןעוועג ערעירַאק עשירַארעט
 רענאקירעמַא רעד ןיא דעיל עטסניטפערק יד רַאפ ןעמוקעב רעטכיד
 תוקחד אזא ןיא ,טייקמירָא ַאזַא ןיא ךָאד ןוא .באר יד -- דוטַארעטיל
 אזַא ,טלעוו ערַאברעדנואוו ַאזַא ןעפַאשעג ןעגעווטסעד ןופ רע טָאה
 סיר יי .ןעברַאפ ןוא טייהנהחעש ,קיזומ ןופ ערעפסָאמטַא

 ייב ואפ ןיללע ראגדע ןופ רערהערעפ יד ןעוועג ןענעז ענלעצנייא
 ןייטש ןייק ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ יד ןעוועג ןענעז ענלעצנייא ,ןעבעל ןייז
 ס'ואפ טעװ ּפָארוי ןיא --- ? טצעי רעבָא ,ןעפרָאװעג טינ ּפָאק ןייז ןיא
 טכַארּפ ןעטסערג םעד טימ ;ןוא ,ןערעוו טרעייפעג רעכיז גנוקניידנא
 ןיא טצעי ןעשרעה רעלטסניק עיינ ,טלעוו עיינ ַא .ןערעוו ט'בוט-םוידעג
 בעילוצ טסנוק , .יזעֶאּפ ןופ טלעוו רעשיטקאדיד-טלא רענעזעוועג רעד
 םעד טהעטשרעפ ןוא טלהיפ ןוא סייוו יז ןוא, ָאטָאס רהיא זיא "טסנוק
 טייהנהעש יד ,טסנוק ע'תמא יד ,טסנוק יד ראפ רעפּפמעק ןעסיודג
 רַאגדע -- טייהנהעש יד רעסיוא סָאװ רַאפ ַא ןהָא ןוא בעילוצ ַא ןהָא
 | י .ואפ ןיללע

 9ג
 טָאה אקירעמַא ןעכלעוו רעטכיד רעסיורג רעגיצנייא רעד זיא ואפ

 -גנאל יו רעטכיד ערעדנַא ןעוועג אקירעמא ןיא ןענעז סע .טַאהעג
 ןעוועג רונ ןענעז ענעי רעבא לעואל ןוא רעיטיהוו ,טנעיירב ,ואלעפ
 ןעטסעב ןיא ןוא דרע רעד וצ טנעהָאנ וצ ןעוועג ןענעז ענעי ,ןעטנַאלאט
 זיא ואפ .סופ ןייא טימ רונ --- לעמיה םעד הוא םופ ןייא םימ לַאפ
 טזָאל סָאװ "סעּפע , רעכילברעטשנוא רעזעיד --- ינעשז א ןעוועג רעבָא
 -עטש עלַא ןעגעג געוו ןייז ךרוד ךיז טכערב ןוא ןעקיטשרעד טינ ּךיז
 ןערהעלקרע טינ ןעק רענייק סָאװ "םעּפע רעזעיד .ןעמיוצ ןוא ןעגנור
 עכילרעה ןייז ןעלהיפ רעדעי ןומ ךָאד ןוא גנוטיידעב עניטכיר ןייז
 / .טכַאמ

 ןייז ךָאנ טלעוו יד ןעזָאלעגרעביא טינ ואפ טָאה רעדעיל ףס ןייק
 ַא זיא ןעזָאלעגרעביא טָאה רע ןעכלעוו רעדעיל עלעכיב רעד רעבָא ,טיוט
 עצרַאװש וָליִפַא ןייז ייז ןענעמ ,ןעמולב עגיד'פושיכ ,ןעמולב לעטניב
 יי | .ןעמולב

 טָאה ץראה סעמעוו רעמיורט ַא ,רעמיורט ַא ןעזעוועג זיא ואכ
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 ןיא טנהאוועג טָאה רע וצ ןעוועג רע זיא םולח- לעב ַא ןוא ,ןערעפס

 -עב רענעגייא ןייז ןופ םונהיג ןיא רעדָא עיזַאטנַאפ ןייז ןופ לעמיה

 .גנופַאש

 טייהנהעש --- יזעאּפ ןוא יזעֶאּפ ןעוועג ןע'ואפ ייב זיא טייהנהעש

 ַא רונ טינ ןעוועג רעטכיד ! ןעכילברעטשנוא' םעד ייב זיא יזעֶאּפ ןוא

 רעכילטּפַאשנעדייל רעד ןעוועג זיא רע .ןאיסַאפ ַא רונ ןעגינעגרעפ

 .טייהנהעש ןופ רעבָאהבעיל

 שירפ ןעמולב יו .עמרָאפ ןייז ןיא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא ואפ

 "דָאמ ןימ ַא סעּפעי ךיז טלהיפ רעדעיל ענייז ןיא ןוא עמרָאפ ןייז זיא

 .קיזומ עדנערעדנַאװ ןימ ַא ,גנַאלק רענ

 .ד

 -עגסיוא ואפ טָאה ןעמעהט עגיד'הרוחש-הרמ עטסיוו ,ערעטסניפ

 ןעוועג זיא גנַאזעג םענעדלָאג ןופ טָאג רעד .רעדעיל ענייז רַאֿפ ןעבעילק

 דעיל ןייז .ןוז רענעדלַאג רעד ןופ טָאג רעד טינ רעבָא ,טָאג ס'ואפ

 -  ,טכיל-ןוז ןופ ןעוועג טינ זיא טכיל

 געוו ענעוָאלרעפ ַא ַא ,געוו עלעקנוד א ףיֹוא

 ,טנהָאוװעב םיכָאלמ עצראווש ןופ

 ןהָארמ רהיא ףיוא טסיוו ןיטעג-טכַאנ וד טרָאד םציז

 ...טנוורקעב ןעגנַאלש-ןָאוּפרָאקס טומ

 עכילרעה ןיא ,ןעטלעוו עשיטסַאטנַאפ ןיא טרעדנאוועג טָאה ואפ

 םיפ עטגיטולבוצ טימ גידנעטש ךיז רע טָאה טרהעקעגמוא ןוא ןעלמיה

 ןוא ןערהערט ,טיוט טימ טשימעג עבעיל  ץרַאה ןיא רענרעד טימ

 "קערש רעדעי ןיא טיוט רעד המשנ ןייז ןיא טהורעג ןעבָאה ןענַאמוט

 ןוא רעדעיל ענייז ןיא ואפ ןופ אמעהט יד גידנעטש זיא עמרָאפ רעכיל

 | | .ןעגנולייצרע ענייז ןיא

 ,רעקרַאטש ץרַאה יד טּפַאלק ןעננולהעצרע ענייז ןעמ טנעייל

 ַא טימ יו ןעגיוצעגוצ חומ רעד טרעוװ ,ןעגנַאפעג ץרַאה יד טרעוֶו

 עדנערעדיוש טימ לופ זיא "םיפ ןאדראג , גנולהעצרע יד .טעננַאמ

 טפיול ליורג ַא זַא ,דנעפיירג-ץרַאה ,גיד'ארומ יױזַא רעדליב ,רעדליב

 "עג טרָאד ןערעוו ןעלהיפעג עטסכילקערש יד .רעֿפרעק םעד רעבירַא

 -עג יד ;רעדליב-רעדיוש ןופ עירעלַאנ א זיא גנולהעצרע יד .טרעדליש

 "עב טרעוו רע ואוו ,רעללעק ףעיש ןיא ןערוהטרַא ןופ טפאשנעגנאפ

 -ולָאװער יד ןופ גנוטכַאלשסיוא יד ,טנוה םענעגושמ א ןופ ןעלַאפ

 עלַא ןוא ךורב-ףיש ,טפיג ,עדניירפ ןעשיווצ םזילאכאנאק "ןערענַאיצ

 .ןעשינעפיט"םי יד ןופ ןעפינעקערש

 ןעקילב רעזעל םעד ףיוא טסגנא ןַא ןעפרַאװ עכלעוו רעדליב ןוא

 סָאװ גנולהעצרע רעדעי טעמכ ןוֿפ ןעניוא עמורק ערעייז טיפ סיורא
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 רעדעי ןופ טמעהטַא ארומ ערעטסניפ יד ןוא ןעבירשעג טָאה ואפ
 .טרָאװ רעדעי ןופ ,ענייז עיגיל

 ןַאלּפ םעד ןעדנופרע טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא ואפ

 -ירק םעד ןופ ןעננולהעצרע ענייז "ןעננולהעצרע-וויטקעטעד , יד ןופ

 -נַארפ יד זַא ,ןעלהָאמענ ניצנוק ױזַא ןענעז ןעבעל רעזירַאּפ ןעלַאנימ
 -גולק ס'ואפ ןופ ןערעדנואוובַא טנעקעג טינ ךיז טָאה ייצילָאּפ עשיזיוצ
 עלעיפ זַא ןענָאז וצ ןעבירטרעכיא טינ זיא סע .טייקגיניזפרַאש ,טפַאש
 -ַאטנַאפ ט'ואפ ןופ עלעפנייא יד טצונעב ןעבָאה סוויטקעטעד עסיורג
 .םוויטקעטעד-עיז

 ,סרעמהאכָאנ רעטרעדנוה ןענופעג ןעבָאה ס'ואפ ןעגנולהעצרע עזעיד

 .סנילאק יקליוו ןוא ליאד ןאנאק ןענעז עכלעוו ייז ןופ עטסניטכיוו יד

 -ָאנ ןעמוקוצוצ ןעננולעג טינ ךיוא זיא ייווצ עטצעל יד וליפַא רעבָא

 ייז ."טעשזוס , םעד ןעכַאמכָאנ ןענעק ייז .טנַאלַאט ס'ואפ וצ טנעה

 ערעייז .טעשזוס םעד ןעטייבראעב שירעלטסניק טינ רעבָא ןענעק

 ןייא יו רהעמ רעבָא ייז ןעק ןעמ .טנַאסערעטניא ןענעז ןעננולהעצרע
 עצרוק ַא ףיוא רונ רעבָא ץרַאה יד ןעּפַאחרעּפ ייז .ןענעייל טינ לָאמ

 יד טינ ןעגנַאפ ייז ,ןייא טינ ץרַאה ןיא רעבָא ךיז ןעבעל ייז .טייצ
 .המשנ

 .רעדעיל ענייז ןופ עטסרהעמ יד ןופ וויטָאמ רעד ךיוא זיא ארומ

 ערעדנא ןיא ןוא ,בַאר רעד ןופ סיורא טסעהטא ?חיפעג רעדיוש רעד
 זיא עכלעוו דעיל ַא זיא ,"ץאלַאּפ רעטנלַאפרעפ , רעד ,רעדעיל ענייז

 סע .טייקכילקערש רהיא ןיא ןהעש ןוא טייהנהעש רהיא ןיא ךילקערש
 .ץַאלַאּפ ןעטריניאור ַא ןופ ,חומ םענערָאװעג בורח ַא ןופ דעיל ַא זיא

 טבעלעג נידנעטש טָאה רע .שידרע ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ואמ
 -עב ןענעז עטכידעג ןוא ןעננולהעצרע ענייז ןוא דנאל עיזַאטנַאפ ןוא

 עטסערג ןייז .סינרעטסניפ-טכַאנ טימ ןוא ןייש-הנבל טימ ןעסָאג

 עגידלעבענ ,עלעקנוט יד טלהָאמ רע ןעוו סױרַא ואפ טזייוו טפַארק
 ןוא עכילנעמ סָאד ןופ ףוס םעד ייב ןָא ךיז ןעבייה עכלעוו ןעדנעגעג

 ,עשיביולגרעבא ןוא עכילגעמנוא סָאד ןופ ףוס םעד ייב ךיז ןעגידנע
 ןייז ,גנולהעצרע עשיטכיטרַא עטסערג ןייז "רישא ןופ זיוה , יד ןיא יו

 .עפוטש עטסכעה יד טכיירגרעד םזיטנַאמָאר ס'ואפ ואוו גנולהעצרע
 -נַארפ יד יו קיטסימ ַא טינ רעבָא זיא רע .קיטסימ ַא זיא ואפ

 -רעדָאמ , יד ןופ עלעיפ יו ןוא ,ןעזעוועג ןענעז רעקיטסימ עשיזיוצ

 ענעי .ןענעז "קראמ ןעטלַא ץפיוא טבשנ ןייז, ןיא ץרּפ יװ ,ןעטסינ
 -ָנַאג רעייז ,עסינמאיהעג ןיא טבעוושעג ןוא טבעלעג ןעבָאה רעקיטסימ |

 -סימ סָאד ןיא טלעקיוועגנייא ןוא טליחעגנייא ןעוועג זיא המשנ עצ
 -רענוא ןיילַא ייז רַאפ ןעוועג ןענעז ןעטפַאשקנעב ערעייז .עזעירעט
 -נייק ןעבָאה ןוא עסינמייהעג ןיא טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה ייז .ךילרהעלק
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 טינ לָאמנייק ןעבָאה ייז לייוו ,ןערעהוצפיוא ןעוו טסואוועג טינ ?הָאמ

 ןערנערעביוצעב שיטסימ ַא ןיא .ןעגנאפעגנָא ןעבָאה ייז ןעוו טסואוועג

 ןוא חומ רעייז טָאה ןעגנומיטש --- הלבק ןופ ןעמונעגמורא ץנאט

 .טרעטַאלפעג גידנעטש ץרַאה

 םצונעב טָאה ואפ .ואפ ןיללע ראגדע ןעזעוועג רעבָא זיא יוזא טינ

 רע .רעקיטסימ ןופ ןעלטימ טגָאזעג רעסעב רעדָא ןעלטימ עשיטסימ

 -עג גידנעטש טָאה ואפ .ןעוועג טינ רעקיטסימ ןייק רעבָא זיא ןיילא

 ןעוועג זיא חומ ס'ואפ .ןעגָאז ליוו ,ןעביירש ליוו רע סָאװ סָאד ,טסואוו

 "עב ץלא טָאה רע .רעשינַאל-דנעדיײנש ַא,גידריווקרעמ ַא ,רערהָאלק ַא

 .ןעטינשוצ ,טריזעלענא סעֶלַא טָאה רע ,גיוא ןערהָאלק ַא טימ טכַארט

 רעזעל םעד טסולפנייאעב רע סָאו םעד ןיא טהעטשעב טפארק ס'ואפ

 .ףיורא םהיא ףיוא טפרַאװ רע ןעכלעוו ,עסינמייהעג ןופ ןעטָאש ַא טימ

 "העצרע ןא ענייז ןיא ןעגניירבסיורא ?יוװ רע סָאװ רעהירפ סייוו ואפ

 -עג יד רעזעל םעד ייב ןעפורסיורַא וצ ידכ ןוא ,טכידעג רעדָא גנול

 ,עלייצ עדעי זַא ןָא רע טעדנעוו עקירדנייא ןוא ןענָאיצַאמע עטשניוו

 קנאדעג טּפױה םעד וצ ,רעטנעצ םעד וצ ןעלעיצ לָאז טרָאװ רעדעי

 "רעקיטסימ , יד .רעזעל םייב ןעפורסיורא ליוו רע עכלעוו ןָאיצַאמע רעדָא

 רעלעקנוט רעד ןופ םי ןעגיטכיל-םירָאוװ םעד ןיא ןעדָאבעג ךיז ןעבָאה

 ַא וצ לעטימ ַא רונ ןעוועג קיטסימ יד רעבָא זיא ואפ רַאפ .קיטסימ

 עלַא ,סנעטאש עטסלעדע יד ,עטסניד יד ןהעזעג טָאה ואפ .קעווצ

 ןוא טרימרָאפ ןוא ןענַאטשרעּפ רע טָאה ןערוגיפ עלָאפסינמייהעג ענייז

 ,לאער ןערעוו רעדליב עטסלַאערנוא ענייז זַא ןעפלָאהעג םהיא טָאה סָאד

 סעלַא זַא ;ךילניישרהאוו ןיינ ךילנעמ טרעוו עכילגעמנוא סָאד זא

 "המשנ רעטסלעקנוד רעד וליפַא זא טרעּפרעקרעפ שיטסַאלפ ױזַא טרעוו

 .לעמיה רעיולב רערהָאלק ַא יװ טרעוו ליבענ

 םינ טָאה רע .רעקנייד ןייק ,ףָאזָאליפ ןייק ןעוועג טינ זיא ואפ

 טָאה ןיילַא ואפ .ןעלַאעדיא ןייק ןוא ןעעדיא ןייק ןענידיירּפ טלָאװעג

 םינ ליװ רע זַא ןעגנולהעצרע ענייז ןיא טרהעלקרע ?הָאמ עלעיפ

 רָאיצַאמע עסיוועג ןעלהָאמ רונ ליוו רע ,ןעקנאדעג ןייק ןעגנײרבסיױרַא

 -יורט ַא ןעזעוועג זיא ואפ .עקירדנייא עטמיטשעב ןעגניירבסיורא ,ןענ

 ,טבעוושעגמורא חומ ןערהָאלק ,ןעגיטכיל ַא טימ טָאה רעכלעוו רעמ

 םעד ןיא ."שינרעטסניפ ןיא טלעזניאעג טדָאטש רעגידנעמַאלּפ רעד ןיא,

 לעבענע ןופ ךיירגינעק םעד ןיא ,םי ןופ ךיירגינעק םענעזָאלבעג-טניוװ

 -עפס ןיא ,רעמיוב עטלא-רוא טימ ןעיילַא ןיא ,רעעמ ןופ גערב םייב יִכ

 "יורט רעלַאינעשז ַא זיא רע ."םיור ןופ רעכעה ןוא עגיטנייה טינ, ןער

 .ןעטפוד ןוא ןעגנאלק ,ןעברַאפ ןיא זיא טנַאלַאט טּפיוה סעמעוו רעמ
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 -עג ןעביוא רימ ןעבָאה ,רעלטסניק רעטסלענעגירַא רעד זיא ואפ

 ךיֹוא ןיא רע .רעטכיד סלַא לעניגירַא רָאנ םינ רעבָא זיא רע .טגָאז
 -ביד רענאקירעמַא רעגיצנייא רעד זיא רע ,רעקיטירק סלַא לעניגירַא
 רעכלעוו רוטַארעטיל טלעוו רעד ןיא עגינעוו יד ןופ רענייא ןוא רעט
 -ַאש עדעי .טסנוק ןופ עעדיא ענעגייא ןייז טיול ץלא ןעבירשעג טָאה
 -ערק-טסנוק םעד ןופ טלַאהניא ןעצנַאג םעד טכערּפשטנע ענייז גנופ
 .ערעדנא רַאפ טיובעגפיוא טָאה רע סָאװ םוירעט

 ןיוש ןעבָאה רימ ? עעדיא-טסגוק ס'ואפ טהעטשעב סָאו ןיא
 ַא ןעוועג ואפ זיא סעֶלַא ןיא ןוא סעלַא רעביא זַא טקרעמעב רעהירפ
 .טייהנהעש ןופ רערעטעגרעפ ןיזנהאוו םוצ זיב

 טָאה רע סָאװ םעד ןיא ןענַאטשעב זיא עיראעהט-טסנוק ס'ואפ
 טגער עכלעוו טפַאשנעדייל יוװ ;סנעגינעגרעפ יד ןופ זַא טביולנעג
 -ניא םעד ,חומ םעד טזידירפעב עכלעוו טײהרַאװ ןופ ,ץרַאה יד ףיוא
 -צעל יד זיא ,המשנ יד טביוהרע עכלעוו טייחנהעש ןופ רעדָא טקעלעט
 -םיד רעד .עטסדנערעיוד גנַאל יד ןוא עטסקרַאטש יד ,עטסנייר יד עט
 -ברעטשנוא סָאװטע ָאד זיא המשנ סנעשנעמ םעד ןיא זַא טביולג רעט
 טייהנהעש זיא רעבירעד ןֹוא ,טייהנהעש ךָאנ סינעקנייב ַא -- סעכיל
 ַא ךָאנ טשרוד םענעי טגידירפעב סע לייוו ןעגינעגרעפ רעטסערג רעד
 עכלעוו ןעגנומיטש יד ןיא .ןעבעג ןעק דרע יד יו טייחנהעש ערעדליוו
 -ץעל רעד טלהיפ ,ןעשנעמ םעד ןיירא טּפרַאװ ?היפעג-טייהנהעש רעד
 -רע טסייג ןייז ןעוו ןוא ,רוטַאנ עגיבייא יד ןעטסכילטייד םא רעט
 וצ ךיז טבייהרע ,ןעלמיה יד וצ ףיוא ןַאד המשנ ןייז ךיז טבייה טכַאװ
 - .עכילטעג סָאד

 טָאג עכלעוו רוטַאנ יד ןופ טייהנהעש יד זַא טנַאזעג טָאה ואפ
 -טסניק םעד ןופ לעיצ רעד רעבָא טכַאמ עגיזָאד יד טָאה ,ןעפַאשעב טָאה
 ןעפַאש ןוא טקניטסניא םענעגייא ןייז ןעגלָאפכָאנ וצ ןייז ףראד רעל
 ַא ןייז לָאז עכלעוו ,טייהנהעש עלַאידיא ןַא ןעפַאשעג טָאה טאג יו
 .ןָאיצַאמע רעניטסייג ןופ לַאװק רענייר ,רעיינ

 טפאשנעדיל ןַא ןעגָאז וצ טניימעג טינ םעד טימ טָאה ואפ
 ,רעלטסניק םעד רַאפ ןאמעהט ןייק םינ ןענעז לַארָאמ ןוא טיײהרַאוו
 וצ ןערעוו טצונעב רונ ןעפרַאד ןעמעהט עזעיד זַא טניימעג רונ טָאה ואפ
 -עב רונ ןעפראד ייז .טייחנהעש ןופ טקעפע םעד רעקרַאטש ןעכַאמ
 -ַאט ױזַא ייז לָאז רעכלעוו ,רעלטסניק ןעפיורג םעד ןופ ןערעוו טצונ
 -יטנעס םעד ןערעטש טינ רונ טינ ןעלָאז ייז זַא ,ןעכיורבעג לָאפטנַאל
 -םיל ןוא ןעמיראוורעד םהיא טרהעקרעפ רונ ,טייהנהעש ןופ טנעמ
 .ןעכַאמ רעגיט
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 זַא זיא יזעַאּפ ןופ עירָאעהט ס'ואפ ןופ טקנוּפ רעגיטכיוו ַא ךָאנ

 ףרַאד גנוניימ ןייז ְּךָאנ טכידעג רעדעי .גנַאל ןייז טינ .רהָאט טכירעג

 ןענעק ןעמ לָאז טכידעג עדעי .טקעפע ןעשיטסיטרַא ןייא וצ ןעליצ רונ

 "רע רעדָא טכידעג יד ףרַאד םעד רעסיוא ןוא גנוציז ןייא ףיוא ןעזעלכרוד

 -נַא סָאװטע ,סערַאברעדנָאז סָאװטע ןיא ןענעכייצסיוא ךיז גנולהעצ

 "ניא ןיא ייס ןוא עמרָאפ רעד ןיא ייס ,עכילנהעוועג סָאד יו שרעד

 ןופ גנופַאשעב עשימהטיר יד ,זיא יזעֶאּפ ןופ ןָאיצינעפעד ןייז .טלאה

 ,טייהנהעש

 רעד רונ זיא רעלטסניק רעסיורג רעד זַא טקניידעג ךיוא טָאה ואפ =

 ןעננערב עכלעוו ןעטנעמעלע עסיוועג יד ןעריזאלאנא ןעק רעכלעוו

 יו גידנעסיוו .ךיוה-ןעשיטעֶאּפ ַא וצ םהיא ןעביוהרע ,ןיירַא םהיא

 ןעק טביולגעג ואפ טָאה ,טכאזרוארעפ ןערעוו ןעגנומיטש עזעיד ױזַא

 -געמעלע עזעיד ןעלעטשפיונוצ ןוא ןעביילקפיוא יוזא רעלטסניק רעד

 "יטש רעבלעז רעד ןיא ןעגניירבניירא ןענעק ערעדנַא לָאז רע זַא ,ןעט

 -לעמיה ןעבלעז םעד ןיא ,טייקכיוה רעשיטעֶאּפ רעבלעז רעד ןיא ,גנומ

 רעכלעוו רעטכיד רעד .טלהיִפענ ןוא ןעוועג זיא רע ןעכלעוו ןיא ץַאלַאּפ

 עכלעוו ןעטנעמעלע יד ןעק ןוא גנומיטש עסיוועג ַא רונ רעבָא טלהיפ

 ןייז טינ ןעק רעד ,ןעריזילאנא טינ ,גנומיטש עזעיד ןעכאזרוארעפ

 -ַארעּפמעט ןעשיטעָאּפ םעד טָאה רעטצַעל רעד .רעלטסניק רעסיורג רעד

 ןופ גנוניימ ןייז טיול זיא עכלעוו טכַאמ עשיטילַאנַא יד ךיוא טנעמ

 ןופ גנוניימ ןייז טיול ןיא עכלעוו טכַאמ עשיטילאנא יד ףיוא טנעמ

 רעד .טסנוק ןופ ךַאז ַא ןעפַאש וצ ידְכ ,טייקגיטכיוו רעטסכעה רעד

 רעטייווצ רעד ,שדוקה חור םעד ןופ ענעפַאשעב סָאד זיא ,רעטצעל

 .שדוקה חור ןייז ןופ רעטסיימ רעד זיא רעבָא

 ןיפלע ראגדע ןופ ירָאעהט --- טסנוק יד ןעוועג ןעצרוק ןיִא זיא סָאד

 זיא םלַאּפנעלא רע ,גיטכיר טינ רעדָא גיטכיר ןעצנַאג ןיא וצ ןוא ,ואפ

 ויב טרהיפעגכרוד ירָאעהט-טסנוק ןייז טָאה רע .טנעװקעסנָאק ןעוועג

 .םירטסקע םעד וצ

: 

 ןיא טּפיוהרעביא א ןוא טלעוו רעד ףיוא רעקיטירק ָאד ןענעז סע

 -צעל םעד סָאװ ראפרעד ואפ ןעגעג סיורא ןעטערט עכלעוו אקירעמַא

 ןעעדיא ענייק טינ טגָארט ,ןעלַארָאמ ענייק טינ טגידערּפ יזעָאּפ סנעט

 .ןעיירעלבירג עעשיפָאזָאליפ טימ רעביא טינ ךיז טגעוו ןוא

 ס' ואפ זַא ן'הנעט עכלעוו רעקיטירק ערעדנַא ָאד ךיוא ןענעז סע

 טינ לָאמנייק זיא יזעֶאּפ ןייז זַא ,רעשיכיטס ןייק טינ זיא טנַאלַאט

 ן'תמא םעד ןופ טעטיוועיינ יד טלהעפ ייז זַא ,"דנעצָארּפש לַאטנעמַאמ ,

 ,טלעצניקעג גידנעטש ןענעז ייז זַא ,רעטכיר
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 ןייק רעבָא זיא קיטירק רעייז .טכערעג ןענעז רעקיטירק יד ןוא

 סָאװ סָאד .טנַאלַאט ס'ואפ ןופ גנורעדליש ַא רונ זיא סע .טינ קיטירק

 ייז סָאװ סָאד ,טגָאזעג ןיילַא ךיז ףיוא ואפ טָאה ואפ ףיוא ןעגָאז ייז

 ,תולעמ עטסערג יד סלַא ןעטלַאהעג ואפ טָאה ןערעלהעפ סלַא ןָא ןעביג

 -טסנוק ןייז רַאפ טכאמעג ואפ טָאה םהיא ןעריקַאטַא ייז סָאװ רַאפ סָאד

 .ירָאעהט

 יוק סָאװ ןעטעָאּפ יד ,ןעטעָאּפ עשיטקאדיד יד טסַאהעג טָאה ואפ

 לעביב ַא טימ ,טלעוו רעד וצ" שזדעסעמ , ןעטנַאנעגָאז ַא טימ ןעמ

 רנעדיינש טָאה ואפ .רעטייווצ רעד ןיא הזוזמ ַא ןוא דנַאה ןייא ןיא

 עצנַאג יד ןוא ןעהטריאוו סדראוו טכאלרעפ ,ואלעפננאל טרעיקַאטַא

 סָאװ רַאפרעד ,יזעָאּפ רעשילגנע רעד ןיא "עלהוש קייל , עטמהירעב

 .שיטקאדיד ןעזעוועג זיא יזעֶאּפ רעייז

 ךיא טייהנהעש ןוא טייהנהעש רונ ןעוועג יִזעֶאּפ זיא ואפ ייב

 ןוא ןָאיגילער א ןעוועג םהיא ייב זיא יזעֶאּפ .גילייה ןעוועג םהיא ייב

 רע טָאה ןעשטייב עגידרעייפ טימ ןוא לודנ ןהכ רעד ןעוועג זיא רע

 .טכעוושרעפ טייהנהעש יד טָאה סע רעוו ,ןעטינשענ ןעדעי

 יד ןופ ןעמוקעג טינ זיא גנאזעג ןייז ןוא ,רעלצניק ַא ןעוועג זיא ואפ

 ןעננוטּפיוהעב עזעיד וליפַא ביוא .ייז ןעגָאז ןעלַאוװק-סנעצרַאה עפעיט

 .גיצנוק ױזַא סעלַא טכַאמ ואפ זַא ןעגָאז ןעמ זומ ןַאד ,תמא ןייז ןעלָאז
 ןעביולג רימ .םעד ןיא טינ ןעביולנ רעבָא רימ .טסנוק טרעוו סע זַא

 .גיצנוק טָאה רע יו זנוא טלהעצרעד ואפ .טינ ךיוא ןיילא ואפ וליפַא

 יו יוזא ,"באר , יד טכידעג עטמהירעב ןייז ןופ ןינב םעד טנַאלּפענ

 טָאה רע ואוו טינ רעבָא זנוא טלהעצרעד רע .זיוה ַא ראטקעטיכרַא ןַא

 ןופ טפַארק עכילריטַאננוא יד ,טפַאשנעדייל יד ,רעייפ םעד ןעמונענ

 ,דעיל םעד

 -עמ יד רעבָא טלַאק ןענייז רעדנוזעב רעטרעוו יד זַא ןייז ןעק סע

 ןופ סױרַא טיירש רעכלעוו גָאטהעװ רעד עמערַאװ ַא זיא עילָאכנַאל

 רעדנעפיירג-ץרַאה ַא רעדנערהיר ַא זיא ייֵז

 :םענענייא ןייז ןופ טסואוועג טינ טָאה ןיילא ואפ זַא ןעביולג רימ

 "באר, ןייז זַא טניימעג רעבירעד טָאה רע ןוא ,רעייפ םענעטלאהעב

 'טָאה ואפ ןייא רונ .טייברא-חומ ןייז ךרוד רונ ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא

 טלעוו רעד ןיא "באר, יד יו טכידעג ַאזַא ןעפַאשעג טצעי זיב רעבָא

 .רוטַארעטיל

 ןוא ,ךיז ןיא קיזומ ענידריווקרעמ ַא ןעבָאה עטכידעג ס'ואפ

 ,עלייצ רעדעי זיא רונ טינ :ערעייז הלעמ עטסערג יד רשפא זיא סָאד

 -נוזעב טרָאוװ רעדעי רונ ,שילאקיזוימ רעדעיל ענייז ןיא זרעפ רעדעי

 רעטסעב רעד ןיא "ןעקאלנ ס'ואפ .ןָאט רענהעש א יו טננילק רעד
 וצ גנַאלק ןופ אכעסעד ןופ טכַאמ עדנעסולפנייאעב יד ןופ ?עיּפשייב
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 "ול ליבענע, עדאלאב עכַאפנייא ךילרעדנואוו יד ,דנַאטשרעּפ םעד

 ןיא ןעדאלאב עטסנהעש יד ןופ ענייא גנוניימ רעזנוא ךָאנ זיא עכלעוו

 סריפעז טימ ,קיזומ ןופ ךַאלטניוו טימ לופ זיא ,רוטַארעטיל טלעוו רעד

 .ןעגנַאלק ןופ

 רעדעיל עשילַאקיזומ עטסדנערעביוצעב ענייז ,עטסעב ענייז רונ

 רעד ןיא ןוא "ץַאלַאּפ רעטנלָאפרעפ רעד , "םי םייב טדָאטש יד , ןענעז
 ."ןעלעה וצ , דעיל

 ײיל טלעוו יד ףיוא סולפנייא ןענידלאווג ַא טָאהעג טָאה ואפ

 רעביא טמהירעב ױזַא טינ זיא רעביירש רענַאקירעמַא ןייק .רוטַארעט

 ןופ עטסנרעדָאמ םעד זיב ןאסינעט ןופ .ואפ יו טלעוו רעצנַאג רעד

 קיזומ-ןעזרעפ יד םמהאנעגכַאנ רעטכיד רעדעי טָאה ,ענרעדָאמ יד

 ,ואפ ןופ

 ּפָארוי ןיא ואפ טכַאמענ טנַאקעב טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד
 עלהוש רעשילאבמיסישיטנעדאקעד רעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג זיא

 .טצעזרעביא ןעגנולהעצרע ןוא רעדעיל ס'ואפ טָאה רע .רעלדָאב ?ראש

 טייצ רעד ןיא ןוא טריטַאבעד ןוא טרושטקעלעג ואפ ןענעוו טָאה רע

 ןופ ןוא טסואוועבנוא טעמכ ןעוועג ךָאנ ואפ זיא אקירעמַא ןיא ןעוו

 ןייז טימ ןעגנולקעג ףיירקנַארפ ץנַאנ ןיוש טָאה טסאהרעפ עזעיד

 ,טרעטעגרעפ םהיא "עגנוי, יד רעלטסניק עלעיפ ןיוש ןעבָאה ,ןעמָאנ
 רעוו .סולפנייא ןַא טָאהעג ואפ ךיוא טָאה ןיילַא ןערעלדאב ףיוא

 ןהעז טרָאד ןעק "סעטכעלש ןופ ןעמולב , סרעלדאב טנעיילעג טָאה סע

 .ואפ ןופ ננוסולפנייאעב יד ,יוב-רעדעיל ןיא ייס ,ןערוגיפ ןיא ייס

 טָאה ןעלרעו טסילאבמיס רעשיזיוצנַארפ רעטרַאצ רעד

 םעד ףיוא דעיל עלָאפסננומיטש ענהעש רהעז ַא טסאפרעפ

 היול ַא יו טגנילק רעכלעוו "רָאמרעוװענ , טרָאװ םעד ןופ קורדנייא

 ."באר יד , טכידענ ס'ואפ ןיא קָאלו

 -עג ןיא "טנעדאקעד , ַא רעבָא ?טנעדַאקעד , א ןעוועג זיא ואפ

 עלעוסקעס ענייק .ןייר שילמיה ,ןייר רעבָא ןענעז קרעוו ענייז .הטימ

 ,סיוא טּפיוהרעביא ךיז ןענעכייצ ענרעדָאמ יד סָאוװ ןיא ,ןעלהיפענ

 טעטיוויאאנ יד טבעווש קרעוו ענייז רעביא .ןעלהָאמעג טינ ואפ טָאה

 ,דניק ַא ןופ

1 

 -רעפ ןעמעלַא ןופ ,ןעבעל ס'ואפ ןעוועג זיא גירעיורט ,רעטסניפ

 ,ןעטניוו עטכעלש ןופ ןעטינשעג המשנ עדנעלהיפ ַא .טגלָאפרעפ ,טכַאל

 יו ךָאד .טייקמאזנייא ענענייא ןייז וצ ןעבירטעג טסייג רעצלַאטש ַא

 ענייז טָאה ינעשז ַא ןופ עטכישעג יד , !ל?יילראק ואוו ץענרע טנָאז

 ס'ואפ ןופ טייז עניטכיל יד ."ןעטייז ערעטסניפ ענייז יו עגיטכיל

 ,ןעיורפ יד --- ןעוועג ןענעז ןעבעל
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 ןעוועג ןענעז יז .טרעטעגרעפ ןוא טבעילעג ץואפ ןעבָאה ןעיורפ

 -טימ םהיא טימ ןוא ןענַאטשרעּפ םהיא ןעבָאה עכלעוו עגיצנייא יד

 ןופ ןַא טביולגעג ןוא ,טייחנהעש יד טרעטעגרעפ טָאה ואפ .טלהיפעג

 ןעוועג זיִא רע .טייהנהעש עטסנהעש יד יֹורְפ יד זיא ןעטייהנהעש עלַא

 -נהעש עלאעדיא ןופ גנורעטעגרעפ עשיכירג יד ןופ טנעמיטנעס רעד

 .טייה

 רעכילטעג ַא  ,עבֶעיל עכילטעג ַא ךיז טלהיפ רעדעיל ס'ואפ ןיִא ןוא

 רעד ,דּפסח ַא זיא "באר יד, .ןעיורפ יד --- עטבעילעג יד רַאפ רעיורט

 ענייא ףיוא ןערָאװעג , ןעבעירשעג) ןעוו יא סָאװ דּפסה .רעטסקרַאטש

 -עג ךילברעטשנוא טָאה רע עכלעוו רעבָא ,ןעברָאטשעג זיא עכלעוו

 "עדנעפָאלש יד , ,"ןעלעה וצ , עטכידעג יד ןוא .דעיל ןייז טימ טכַאמ

 זיב םהיא ןעכָאה עכלעוו עטבעילעג ףיוא רערעיל ןענעז "ראניל , ןוא

 | ..ןעזָאלרעּפ טינ טיוט רעייז
 -םניפ רעד ןוא ןעלהארטש ע עגיצנייא יד ןעוועג ןענעז ייז ןעיורפ יד |

 ןופ "םוהת ןעצרַאװש-טכַאנ, םעד ןיא ,ןעבעל ס'ואפ ןופ טכַאנ רערעט

 .טלעוו רעד

 ,העוו רעצראווש א ,יירשעגד באר א
 . ,טנהָאװעג ץרַאה ןייז ןיא טָאה

 ,להעק-רעביוצ א ,לעעזירעטטעג ַא
 ,לעווק- ןעידָאלעמ- לעממיה  ַא
 11 טנהעשעב העוו .ןייז ךייר טָאה
 טָאה םענורטסי-רעייפ ןופ ץנַארק ַא

 , טניירקעב ּפָאק-רענרעד ןייז

 ,טבעלעב ןעוועג זיא חומ ןייז
 ,ןייש-רעמעג טימ טבעוועב
 ץכערק-רעטעג .רעד ןעוועג זיא רע
 / -ײ!ןייּפ ןופ ןוא טייהנייש ןופ
 ,גרעבךעּפלא ףיוא הענש יװ ןיַײר
 ,רהערט-ס'דלושנוא יו טרַאצ
 --.דליב-םערומש א ,דליוו-גיטכערּפ

 ..רהעמ טינ טצעי .ןיוש טבעל .רע

 ,גנַאלק-רעביוצ ןייז ,גנאזעג ןַײז ךָאד
 ; טָאָנ וליפא .טצַארט .סאד
 ,םיהלא יו רעניטכעמ לעיפ
 יי! טָאגױעגנַאזעג רעד זיא



 , ַאשרַאװ ,"ר ח ׁש ה, גַאלרָעֿפ
 4 5 טי

 .שטיװַאלַאגעס .ז

 .ןעֶמיֹורְט עֶליִטְׁש

 ,גנולמַאז:רעדעיל

 . ט"יסרת ,אשראוו

 , 40 אקסנַאּפ , הרַיֿפצה, קּורד

 שדזװ"תפ זפס/" אז וו
 1 6 דװ"װצאֹוה סא

 5 6עע47/0 ם עט תם

 ר 3 דיד דוד 1 13,414 14242542.

 'ץעמסניקם(/נ1 ,,1860עװפ'', 1120828 40:



 : סינכייצרעפ.טלאהניא

 עטייז | עטייז

 28 , טרָאטש יד טקִירד רימ|// } טכַאנײּב ןוא טכַאנרַאֿפ

 20 96 6. 6 * 6 = * םִותֹֿט
 26. 2/ . . רעִיל-ָעטֿכַאש סָאד) 8 . . . .  + י םֿבַאנ רַאֿפ
 9798 . . . . . ןָעמּוּב| 0 . . . גנַאלק רֶעטצֶעל רעד
 28 ךֶעלֲעמילּב ָעגנּו שָינשנַײװ| 7 . - . . + + י ָיִגָעלָעי
 9078... . 1 ּוטיֹּב ואװ|7-8 . . . .   .םֹֿכַאנ ַעְסַצװ ןד
 52... , , בגוצ ןיא 859 .  . .  '"גָעװיךלַימ; םּוצי
 39 58 . . . . ןָעטרָאג יא| 10 , . . . ןֶעידָאלעמ טֿכַאנ

 54, , . .  יַאט ָעֹדגֶע 1011 . + + +  ןַאמָעיִנ םִײּב
 534 6 + יי ןֶעמּולּב טסלִיװ| 11 . . דיל ןַײמ ןֶָעגנִיַו לָעװ ךִיא
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 .טכאנייּב ןּוא םכאנראפ

 ן|

 - ןעמיורט ןּוא ןעדייל

 - וו

 .ץרנעגעל עסייוו יד





 "טכאנייּב ןּוא טכאנראפ

= 2 

 .םֶכאַנְראַפ

 אלא

 ןֶע גנַאגרָעֿפ ןיֹוש גנַאל ןוֿפ זָיא ןּוז יד
 ; טיֹור ץלַא לָעמִיה רֶעד זַיא ךָאד ןּוא

 ,ןֶעגנַאלרָעֿפ טִימ לוֿפ טצִיא זַיא ץרַאה ןַײמ/
 ,,.טַײרג טצִיא ןָעֿכַאל ןּוא ןֶענַײװ ןַיּב'ֿכ

 ,ןָעסַאג יד ףיֹוא ליטש יֹוזַא זיא סֶע

 - יי ןעש-גִידָעמּוא יֹוזַא זַיא סֶע
 - ,ןָעסַאּפש ןָעמָעלַא טִימ ךַיז טלִיװ ָאד
 ... ןַײלַא ןֶעּבַײלּב רימ ךַיז טלַיװ ָאד

 רֶעטסנָעֿפ יד ףיֹוא ךָאנ ךִיז טלֶעגנַאר סֶע
 ; םַאיֿפ רֶעש'שלח'רֶעֿפ רֶעטצֶעֹל רֶעד
 רֶעטסנֶעש רֶעד ןֶערֶעמש רֶענרָעדלָאג רֶעד
 ,םי ןֶעׁש'לֶעמִיה ןיא ךַיז טוַײוװֶעּב

 ; המחלמ ַא ךָאנ ַיװ טצִיא זיא סֶע

 ,טלהִיקָענּבָא טֿבַאלש םָעד טָאה טֿכַאנ יד
 ,המשנ ןַײמ ליטש ַײז , גיהּור ַײז
 1 טלעַיּפשרָעֿפ טינ לַײװרֶעד ךָאנ ּבָאה ְךיא



 ...גְנאַלְק רעֶטְצעֶל רעֶד

 קָאלגןָעֿכרַיק ןוֿפ גנַאלק רֶעטצֶעל רֶעד
 .. ןָעלַאֿפגּבָארַא רימ םָעֹל טנהָאנ יא

 ,,גנַאלק רֶעטצֶעל רֶעֹד -
 טקֶעװָעגֿפיֹוא ךימ טָאה רֶע
 ,,,םיֹורט ןָעליטש ןַײמ ןוֿפ
 ; םּוא ךִיז קוק ךיא ? ָאד ךַיא ןִיּב ּואוו
 ,ןֶערָאװֶעג ךַײלּב רֶעדִיּװ זיא סַאג יד
 | , ,ָאטינ ןיֹוש זִיא ןּוז יד
 , רעטסנַעֿפ רֶעֹרָעי ןיא ךּוז ךִיא , ףיֹורַא קּוק ךִיא
 ,קִילּב רֶעד זיא ּואוו
 ; ןֶעקנּואווֶעג סָאװ רָאנ רימ ּוצ טָאה סָאװ
 | ,רנַאה יד ןִיא ּואוו
 ? ןָעוִוװֶעג רימ ןָעֿבַײצ ַא טָאה סָאװ
 ,. ָאטִינ ,ָאטָינ

 .טַײקליטש ַעדִימ ַא

 ןֶעטַײז ָעלַא ןוֿפ ךִיז טָע'בנג
 ;ׁשיֹור םָעד ןַיא ןֶעסָאגָעצ טרָעװ ןּוא
 בָארַא טלַאֿפ טַײקהָאלּב עטֿבַײל ַא
 | לָעמִיה ןוֿפ
 ..י ררָע'רר ףיֹוא רֶעלָעקנּוד ץלַא טרָעװ ןּוא
 -- ,ןָא טמּוק טֿפַאנ ָעטלַא יד ,טֿכַאנ יד
 ,. טמַאזרֶעֿפ טִינ לָאמנַײק ךָאנ טָאה יז



 .עָיְגעֶלֶע
 אוואו

 . ,רֶעלֶעקנּור ןֶערֶעװ ןעלמִיה יד

 ; טֿבַאנ יד ּבָארַא טלַאֿפ םָע

 ,ןֶעגִיהּורֲעּב ץרַאה ןַײמ טָעװ רָע
 0 טֿבַאװרֶע טָאה סָאװ ןַײּפ ןַײמ

 , ךיא ּבָאה טֿבּזַעג גָאט ןָעצנַאג םָעד

 } טצִיא ןַיַּב ץלַא טרָערנַאװָעג

 , ןֶעווֶעג רנַײרֿפ ןַײמ טִינ זיא שנָעמ ןַײק

 ... טצִישֶעג ךימ טָאה טָאג ןַײק

 , רֶעלָעקנּוד ןֶערֶעװ ןָעלמִיה יד

 } טהָעגרָעֿפ םַאלֿפ רֶעטצֶעל רֶעד

 ,ןַײז רֶעצִישֶעּב ןַײמ טֶעװ טֿכַאנ יד

 ,י טהֲעטשרֶעֿפ ןיא ךימ טֿברָאה יז = |

2 
 ,טְכאַנ עֶסייוַו יד

 טועווסמווט או

 .,ךַאװש ןּוא דִימ טזיּב ,גָאמ ןוֿפ קנַארק טויב

 ; ךַאװ טצִיא ןַײז רַיד טֿכַאנ יד טֿפּור ךָאד

 ,טֿבַאנ עסַײװ יד , טֿבַאנ עליטש יד

 .יי טֿבַארּפ טימ לוֿפ יװ ,זיא יז רלימ יװ

 טָאג ןַײק ,שנֶעמ ןַײק טצִיא טִינ טשרֶעה םֶע

 . ,םרָאטש ַץצנַאג יד טֿפָאלש טרָעטַאמרָעֿפ
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 ,םּורַא טנַײװש ץלַא } רהיר ןַײק ,ךרָאש ןַײק
 ,, םּורָעמּוא רָאנ טשרֶעה טַײקלִיטש יד

 ,טרָאד לֶעמָיה ןַיא ןַײא ךיז קוק ,ָא
 ,טרָא םָענָעי ןּוֿפ טלַאֿפ ןֶערֶעמש ַא
 ! ןַײר יו ,..זנוא וצ טהָילֿפ ןֶערֶעטש ַא
 ... ןַײלַא טָאג ןוֿפ שנּואװ רֶעשְסֶעּב רָעד

 טסוק ַא ןוא טרָאד 1 ןַײא ךִיז רֶעה ,ָא
 ; טסול לוֿפ ,קילג לוֿפ לֶערט רֶעצרּוק ַא
 ןהָעש זנוא טסִירנֶעּב לַאגוטֿכַאנ רֶעד
 ., ןַײלַא זנוא רַאֿפ ,זנוא רַאֿפ טגנַיז רֶע

 ,ןַײז טשִינ זנוא לָאז גָאט רֶעד רֶעוש יו
 ; ןַײא ט'רּכש יז טֿכַאנ עסַײװ יד
 . ץרָעה ןֶערָעי רַאֿפ םיֹורט ַא טגנֶערּב יז
 , ץרעמש ןַײר םָעגרֶעֿפ ,רנַײרֿפ ןַײמ ,סָעגרָעֿפ

 לג ל

 ,"נְעוךליִמ, םּוצ

 ּפָאק םָער ףיֹוא ּביֹוה .ךִיא
 , םיײלָעמִיה ןָעטצנֶערנֶעּבמּוא םּוצ
 ,ךיֹוה רֶעד ןַיא גָעוו:ךלימ םּוצ
 ךַײרגרֶעד ךִיא ,רַימ טֿבּוד סֶע ןּוא
 , טַײקליטש רֶעד ןּוֿפ תֹודֹוס ָעלַא
 , טֿפַאנ רָעד ןוֿפ רֶערנּואװ ָעלַא
 , ןָא רֶעיֹוא ןַײמ גנערטש ךִיא
 ,.. ךרָאה ךִיא
 ,הָעגרָעד ךִיא ,רימ טֿבּוד סֶע ןּוא
 , ןָעֹרֲעטש יד ףיֹוא ךַיז טּוהט סֶע סָאװ
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 יי ַײז רֶעּבִיא ךיז טּוחט סֶע סָאװ

 ןָא םָאַאֿ רֶעֹד טֿפױל גנּולצּולּפ רָאנ

 סיֹוא ןֶערֶעטש ָעלַא ךַיג טשַימ ןּוא

 , םיֹורַא רֹוס םָעֹד רַימ ַײּב טסַײר ןּוא

 יי ןֶעטלֶעװ ָעלַא ןוֿפ דֹוס םָעֹד

  יֹוזַא טגָאז ןָעמ ,טלָעװ ַא , טלָעװ ַא

 ,ןֶערָעטש רֶערֶעי זיא טלָעוו ַא

 זנּוא ףיֹוא ּבָארַא טקוק סָאװ , טלָעוו ַא

 יי גיֹוא עמּוטש ץנ'דלָאג ַא טימ

 , ןֶעטלֶעווףֶערֲעטש יד ַײז ןַעסַײװ יצ

 , טרֶעהֶעג ַײז ןֶעּבָאה יצ

 ,טלָעוו רֶעזנּוא ןוֿפ ,טלֶעוװ רֶעזנּוא ןוֿפ

  "ררֶע, ָעטֶענַאלּפ רֶעד ןוֿפ

 ,ַײז ןֶעסַײװ יצ
 .ָאד ןַעֿפַאשֶעּב רַימ לעיֿפװ

 ? ָאד ןֶערֶעמשֶעצ רימ לעיֿפױװ

 ,ןיש ןֶעקנֶעּב רימ גנַאל יװ ןּוא

 ? ךַיז ןֶעסַײר רָימ קרַאטש יװ ןּוא

 יי ַײז ּוצ ,ַײז ּוצ ,ײז ּוצ
 ייד

 םיוק ךִיז טגֶעווֶעּב סֶע ,ךַיז טגִיװ סֶע

 ,ץֶענױערַעטש ץטֿבַײל ם'לָעמִיה םָעד

 םיֹוא טִינ טגָאז יז , םנרָאּברֶעֿפ טֿבַאנ יד

 . רֶעדנּואו ןֶעטסנָעש םילָעמִיה םָעֹד

 טרָאד ןעמ טּכֶעל יװ ,טרָאד ןָעמ טּבֶעל יװ -

 .יי ? רֶעדנּוֶעּב טלָעװ ָערֶעי ףיֹוא



 ןעיְאלעֶמיְכאַ
 4 רָומ ןוֿפ טֿכַאנ ָץסַײװ יד לַיוװ סָאװ
 ; ןָעֿפָאלש טִינ רַימ יז טוָאל סָאװ
 ! טַײקגִיהּור ָעדלִימ ,ץּבעִיל ,ָא
 ... ןעֿפָאלטנַא הּור ןַײמ זִיא ֹואו

 ץלָעטנַיװ רֶעלהַיק ַא טוָאלּב םָע , | 5
 - +ָעגַײװצ יד ןָא םיֹוק טרהִיר ןּוא
 '? יֹוזַא ּפָאק רֶערִימ ןַײמ טנָעֹרּב סָאװ
 4 ןֶעגַײװש טִינ ץרַאה ןַײמ לַיװ סָאװ

 א 5

 ךֶעלדנֶערֶעטש ןוֿפ , דלָאג ןוֿפ ץֶעֹנַא
 , ןעגנַאהרֶעֿפ רַימ רֶעֹּבִיא זיא
 עטרָעטַאמדָעֿפ ןַײמ ,ָעלַעו ןַײמ
 ,.י ןֶעגנַאֿפֶעג ץֶענ םָעֹד ןוא זיא

= 

 .:םרָאד לָעמִוה ןיא טמיװש יז , טמִיוש יז
 ,ןֶערָעטש ּוצ לרנָערֶעטש ןוֿפ
 ןַײז ךיא ךַאװ לָעװ גָאט רַאֿפ זִיּב ! ךַא
 ...ןֶערֶעו ןיֹוש טֶעוו גיטֿכיל זִי

 4 ןאמעי : םייַּב

 ; ןַײא טֿפָאלש לֶעטרֶעטש יד ןֶעוו טבַאנַײב
 .,רמיש ַא יװ , ךַײט םַַײּב רֶענַײא ךִיא הָעְטִש
 , ןַײרַא רָעסַאװ םָעד ןִיא קּוק ךִיא
 ... רָעמיֹוּב יר ןָעטנּוא ךַיז ןֶעלגיּפש סֶע יו
 ,רעיל ַא ךַיז טְרֶעהְרֶעד גנולצולּפ רָאנ
 . ןֶעטַײװרָעד .ןוֿפ טקנַאצ לרֶעַײֿפ ַא ןּוא

=== 10 -- 



 טִילּפ ַא םָעְקִישזּומ ןֶערהָיֿפ סָאד
 יי ןֶעטַײצ ץגילָאמַא ןוֿפ ןֶעגנַיז ןּוא

 ןַאד גָידֶעמּוא סֶעֹּפֶע טרָעװ ךַימ
 . רָערַימ רֶעד ,ָעידָאלעמ רָעלַיטש רָעד ןוֿפ
 , ןַאּפ ָא ,רֶעדלֶעװ יד ןוֿפ טָאג ,ָא
 ... רֶערָיל יד ןַיא רָיד ןֶעמ טרֶעיֹודָעּב סָאד

 ,קָעװַא טמִיוש ,קָעװַא טמיװש טִילּפ רֶעד
 ,הטִמ ָעֹנֶעגיֹוצרֶעֿפ עצרַאװש ַא יו

 גֶערּב םּוצ ךִיז טהָיצ לרָעַײֿפ סָאד

 ,,אטיל רעד מִימ ּבָא ךַיז טנֶעגָעז ןּוא

 ,דילגזיימ ןעֶגְני לע ְךיִא

 ,דָיל ןַײמ ןֶעגניז לָעוװ ךִיא

 } ןהָעגרֶעֿפ םָעיו ןּוז יד ןֶעוו

 ןַײלַא טַײקליטש יד ןָעוו

 ... רָימ ץלַא ןֶעגִיװרָעֿפ טָעװ

 , םיֹורט ןַײמ ןֶעּבֶעוװ לֶעוװ ךיא
 ,,,טהָעגּוצ טָעמּוא ןַײמ ןָעוו
 , דַײהרָעליטש , דִיײהרָעליטש

 ,,, םיֹוק טמֶעהטָא טֿבַאנ יד ןֶעוו

 , גנִידסֶעלַא טֿפָאלש םָע ןֶעוו
 .. ןַײלַא ןַײז ךַאװ ךִיא לָעו
 ,ןהָעגרֶער טִינ טָעוו רֶענַײק
 ,.. גניז ךיא סָאװ .,םיֹורט ךִיא סָאװ

 הייל לע יז -

= 11 -- 



 .הָריִׁש ןעֶגְניִז לעֶמיִה ןּוא דרֶע
 וגטאעקעלעא |

 - ,הריש ןָעגנַיז לָעמִיה ןּוא דרֶע

 , טֿפַאנרַאֿפ רָעד ןַיא ןעש ןּוא ליטש
 , ןֶערעַיצַאּפש רַימ ןֶעהַעג ָערַײּב

 ,., טֿכַאלָעג טינ ןּוא טדֶערָעג טינ

 - םָעקנָאל יר ףיֹוא ,,. רָעליטש , רֶעלַיטש
 ,להַארטש רֶעטצֶעל רֶעד םיֹוא ךִיז טשֶעל

 יי רֶעַײלש רָעלקנּוד ,רָעטֿכַײל ַא ןּוא
 ,,, לֵארֶעּבִיא ךַיז ּבָארַא טזָאל

 , רָערלָעֿפ עטַײרּב ירד ןַײא ןָעלמַירר'ס

 ,.. דלַאװ רֶעטלַא רֶעד ןַײא ךִיז טגִיוו'ס
 .. עלַײװ ַא ךָאנ .. עלַײװ ַא ךָאנ

 ,. רלַאּב ןעֿפָאלשטנַא גָאט רֶעֹר טרָעוו'ס

 , רֶעֹנָעה ,ןֶעּביֹוא רָאנ קּוק ַא ּבִיג
 !טלָעװ ַא ףיֹוא טצִיא טֿכַאװ ןֶעמרָאד

 ןֶערֶעמש רֶעטשרֶע רֶעד סיֹורַא זיא'ס
 ... טְלֶעצֶעג ןָעש'לָעמיה ןַײז ןוֿפ

 לִיַח ןוֿפ רֶערחַיֿפנָאנַא יװ
 ;.לָאהט ּואו ,גרַאּב ּואװ סיֹוא רֶע טקּוק

 הנחמ ַא ןֶעמּוקנָא טָעװ דלַאּב
 .., להָאצ ַא ןהָא ןֶעֹרָעטִש ,ןֶערָעטש

 רֶעדנּוזֶעּב טֶעװ ןָערֶעטש רֶערָעי
 : קָילּב ַא טימ ןֶעטִירגֶעּב זנּוא

 ,ןֶעמיורט ןוֿפ טֿכַאנ ַא ןַײז טֶעװ סֶע

 .. קִילג ןוֿפ טֿבַאנ ַא ןַײז טָעװ סֶע



 .רעֶטְְנעֶפ םיִּב
1 

 ןָעגנַאנָעגּוצ רֶעטסנעֿפ םּוצ ןַיּב'ֿכ

 , ןֶעוָאלָענּבָארַא ּפָאק םָעד ןּוא

 גנולצולפ ךיז ךיא ּבָאה טלהִיֿפרֶעד ןּוא

 . ןֶעזָאלרָעֿפ ןּוא רנָעֹלָע יֹוזַא

 ,ןֶעגיֹוא יד רַאֿפ ןֶענָעז ןֶעשנֶעמ
 , ןֶעמּואװשָעגֿבּור ,סנֶעטָאש יד יװ

 רֶעמִיצ םָעל'קנּוד ןיא רַימ ּוצ רונ
 יי ןֶעמּוקָעג טיינ רֶענַײא ןַײק זיא

 ןֶעגנַאגָעגּוצ רָעטסנָעֿפ םּוצ ןיּביֿכ

 יי ןֶערֶעטש ַא טֿבּוזעג ,. טֿבּזעג ןּוא

 םָענַיאניא ךַיא ּבָאה טלָאװָעג ןּוא

 יי ןֶערָעוו ןֶעדנּואװשרָעֿפ גָאט ן'טִימ

 ץֿביֹה ףיֹוא , נרֶעּב ףיֹוא טַײװ ץֶעגרָע

 י. ןָעגרָאּברָעֿפ , ליטש סרָעלרָא ןֶעהּור

 ,המשנ ןַײמ ,ּוצנֵיהַא הָילֿפ

 . ןֶעגרָאמ וַיּב טרָאד ךיז טלַאהּברָעֿפ ןּוא

11 

 .ןָעסַאג ָעטצוּפרעֿפ-ךַײר יד ףיֹוא
 ,ןָעיֹורֿפ ָץסַאלּב ןָעשורנָאלּב ןֶעלָעוו
 ןֶעסַאּפש טַײקגילַײװגנַאל ןוֿפ ןּוא
 ... ןהעש ָענִידֶעמּוא יד ןיא

 ןֶעטרָאד ןהָעגקֶעוװַא ךיֹוא לֶעוו ךַיא

 ,ןֶענַיז ןהֶא יװ ןהָענמורַא ןּוא
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 , ןָעטרָאנ ןיא ןהָעג ןּוא , ךַײט םּוצ ןהָעג
 .יי ןֶעניֿפֶעג טינ ךַיז טרָא ןַײק ןּוא

 ,ןֶעּבִיל ונּוא טסנֶעק ,ןָעֿפיֹוק זנּוא טסנעק,
 .. ןֶעיֹורֿפ עסַאלּב ןֶעלמרּומ ןֶעלֶעוו
 ןֶעּבִילּבֶעג רָימ רֶעֹנַײק זיא רהָעמ
 .. ץהעש ָעגְירֶעמּוא יד ןִיא

 , טייֵקְליִמְׁש יד

 (,טָעטרָיוועג ןַאמרָעּבָאג ַארָאד)

 םיֹוּבֶעגסיֹוא טֿכַאנ ַײּב ץַאלַאּפ ַא טַײקליטש ירד טָאה סֶע
 : ררָע רֶעד ףיֹוא ןַײלַא טגִינֶעק ןּוא
 , רהָיא רַאֿפ רֶעזַײה ןּוא רֶעמיֹוּב ךִיז ןֶעקּוּב םָע
 ,סָעּבַאשו יר ןֶעגַײװש סֶע
 , , ,םמז ןַיא ךַיז ףעִיט גָידנָערּונרֶעֿפ
 , ,, טגַײװש לַאנַיטֿכַאנ רֶעד
 טַײקליטש יד רעיא טגָאלש ןָעטלֶעז .ןָעוו ןֶעטלָעז רָאנ
 -- :לָעֹרט ַא
 , רעטכעולרעֿפ רעגנט ןֶעגנַיז לָאװ סֶע ָיװ
 .. .ץרַאה עדנֶערַײל ַא ןֶעקנֲעּב טלָאװ םִע יװ

 ּבָארַא לָעמִיה ןוֿפ ןֶערֶעטש ַא ןָעו טלַאֿפ סֶע
 , ןָאהט ּפַאלק ַא טִינ טגָאװ ןּוא
 ; טֿכַאנ יד ןָעקֶערשרֶעד טִינ טגַאװ ןוא
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 2 טישָעצ ןָעקנוֿפ .ענַעטנַאילירּב ןוֿפ ץנַארק ַא

 ,קִילּבנֶעגיֹוא ןַײא ןיא ךִיז טשָעלרָעֿפ

 : ךרּוד זיֹומרעדֶעלֿפ ַא ןָעװ טהָילֿפ םָע

 יז טגָעווָעּב ןָעלגילֿפ ָץנָערַײז:ץרַאװש טימ-

 ...טֿפּול יד ךַײװ טָעלג ןּוא
 ץלַא ליטש טרָעװ רֶעדָיװ ןּוא

 ..רָעסַאװ םַײּב ןָעהֲעטש סָאװ , םֶעּברָעװ ָץֿבִילטֶע יד

 | , ,,טִינ ךיז ןֶעגֶעווֶעּב

 ,טַאלּב ַא ןָאהט רהִיר ַא לָעטֶעלּב ַא טִינ טגַאװ סֶע

 ,,י םּולּב ַא ןָאהמ ץֿפיז ַא טִינ טנַאװ סע

 ,טֿבַאנ ַײּב רֶעַײש רֶעֹד זיא ץלַא רַאֿפ רָעליטש רָאנ

 ,רֶעַײש רֶעט'מולח'רֶעֿפ ,רֶעסַײװ רֶעד -

 טְקֶעררֶעֿפ הֵנָבֹל יד טָאה ךַאד םָענָעיֹורמש םָעד

 . ךַאלַײל םָענרָעּבליז ַא טִימ

 ,ָערֵיּבֶעג ָעצנַאג יד טְרֶעּביֹוצֶעּב יװ טהָעטש םֶע ןּוא

 ךִיז ןֶעּבָאה סֶע ּואװ
 ,ןָעּבילקרָעֿפ םיֿפאלמ עטּבעִילרָעֿפ ,ָעגנּוי

 סַײה ךִיז ןֶעזלַאה ַײז ןּוא טרָאד ךִיז ןעשּוק ַײז ןּוא
 | .. .טסּול ןוֿפ ןֶעצנַאט ַײז ןּוא

 יג קרייזער יי

 ךַאד ןיֿפיֹוא ץַאק ַא ךיז טזַײװֶעּב גנולצולּפ ןּוא

 -- ךָעלסַיֿפ יד םַאזגנַאל יֹוזַא טלעטש ןּוא

 ץירפ רֶענָעּברָאטשֶעג רָעד ןַיא סָאד

 סיֹורַא רָבֵק ןַײז ןוֿפ
 , קָעטנָאיַאמ ר ןַײז טצִיא טֿבַארטֶעּב ןּוא

 . ,,זיא ליטש ןּוא

 טַײקליטש ץגַילַײה יד

 , ןָעטֿכֶענ ןוֿפ תֹורֹוס יד ןָעסיװ זּומ ענַײא יז



 , ןָעגרָאמ ןוֿפ ןּוא טנַײה ןּוֿפ
 רֶעֿפטנֶע'נַא ןָעּבָאה וּומ ָענַײא יז
 = } רומ ןרָעטַאמ סָאװ ,ןֶעגַארֿפ ָץטרָעטיברָעֿפ ָץלַא ףיֹו
 . ..ןֶענערֿפ רהָיא לֶעוװו'כ
 ךרור לָעגױֿפ.טֿכַאנ ַא ךיז טגָארט סֶע רָאנ
 עֿפרַאש ַײװצ טִימ טצִילּב ןּוא

 , ןַעגיֹוא עגיד'סעּכ ןוא
 , יז טגנַאלרֶעד לָאמ ַײװצ ןּוא
 ; רָימ רֶעֹּביא שטִיװק ַא
 ! "גַײװש , ! "גַײװש

 ידי 5094

 ,גאָטרַאפ
 יראו --והרדולא רייד יידל

 ןעקָארשרַעד זנּוא טָאה סֶע
 ;גָאטרַאֿפ רֶעֿכַײלּב רֶעד

 .בנולצולּפ טָאה סָאװ טֿכִיל יד
 - ,טֿבַאנ יד ןָעּבירטרָעֿפ

 ןיֹוש טגנַיז סָאװ ,לָעניֹוֿפ רֶעד
 ,םיֹוּב ןֿפיֹוא רעַיל ןַײז

 ןֶעצשִילּב סָאװ ,ןֶעמּולּב יד
 , .,ץנַאלג יוהטנָעגרָאמ טַימ

 ןֶעקָארשרֶעד זנּוא טָאה םֶע
 ,גָאטרַאֿפ רָעֿבַײלּב רֶעד
 .ןהָאה ןוֿפ ןֶעהַערק סָאד

 ,ףַײֿפ סלָעֿכוטסַאּפ םֶעד ןּוא
 , קנַארָעג רֶעטשרֶע רֶעד

 --- טנהָאנ ןיֹוש זָיא גָאט רֶעֹד סָאד
 קָעװַא זיא טֿבַאנ יד

 ,.. םיֹורְמ רֶעזנּוא רהָיא טימ ןּוא

 גל
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 ."ערייל ןּוא ןעמיורט
 . ןעֶרֶהאָי עֶנעֶּבארְגעֶּב

 , ץרַאה ןַײמ ןיא רבק ַא גָארט ךִיא

 , ןרָאצ טַימ ןּוא גָאטהָעװ טָימ

 טרָאד ןֶעּבָארגֶעּב טגָיל רֶנֲענּי ןַײמ

 .- . ןָערהֶאי ָץטסֶעּב םנָעּבֲעַל ןַײמ
 ישיר דריי

 ףיֹוא ןֶערהָאי יד ןָעו ןָעהֲעטש ןּוא

 ,ןעטֿכַאמרָעֿפ ןוֿפ רבק ןוֿפ
 טַײהנֶעגנַאגרָעֿפ ןיא ךַיא םהָענ ןַאד

 ,..ןָעטכַארטֶעּב זַײװגיצנַײא ײז

 ,טִינ ךִיא ןֶעקרָער דַײרֿפ ןּוֿפ להַארטש ןַײק

 ,ןָעּבִילּבָעג טִינ זיא קנוֿפ ןַײק

 ץגַיצנַײא ןַײק ,גנּוקנָעדנַא ןַײק

 .י .ןָעּבעִיל רֶעטצִיא לָאז ךַיא סָאװ

 ךָאד ךִיא ּבָאה השורי ןַײא רָאנ
 -+ ןֶע דנואוושרֶעֿפ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןוֿפ

 ןרֶעטַאמ םָע ,ףעִיט ןָענָאנ םָע
 יי י ןָערנּואוו ָענִידרֶעהַירֿפ יד

315 



 , ריִמ ְךיִז טְקְנייִּב סֶע

 - -- ,טַײצ רֶעְרָעי ןיא רימ ךיז טקנַײּב סֶע
 , טַײװ טזיּב וד ןָעוו ,טנהָאנ טוָיּב ּוד ןֶעֹוו
 ,טסַײרט ּוד ןֶעוו ןּוא ,שזָאלרָעֿפ ּוד ןֶעוו
 טסַײװ ּוד ןָעוו ןּוא ,דמֶערֿפ רַיד רֶעווֿכ ןָעוו
 ,, ,רָימ ןַיא טגָאנ סָאװ ,ץרָעמש ןָעמּומש םָעֹד
 ,,. טַײצ רֶעדָעי ןיא רַימ ךַיז טקנַײּב םֶע

 ,,,בירט רימ זַיא םָע ,.,. רָימ ךִיז טקנַײּב םָע
 -- , ּביל ןֶעּבָאה טסנָעמ , טנַײֿפ ןֶעּבָאה טסנֶעמ
 ; ןהעטשרָעֿפ טִינ לָאמנַײק רַיד ןָאק ךיא
 ,. ןַײלַא ּוד ...טֿפַאשקנַײּב ןַײמ טויּב וד
 ,..רָימ טגינַײּפ סָאװ ,רֹוס ַא םָיּב ּוד
 , , ,ּבירט רָימ זַיא סֶע . . . רַימ ךַיז טקנַײּב סֶע

 טייקמאז יא

 טַײקמַאזנַײא ָא , טַײקמַאזנַײא ָא
 ; רימ ןוֿפ טצִיא ַײז טסָירגֶעּב
 טֿפַאש'רבח ןָעסָאלשָעג ּבָאה ךַיא
 ,, .רָיד טִימ גנַאל ףיֹוא , גנַאל ףיֹוא

 רָימ טימ טּוג ייזַא ךָאד טסּכָעל ּוד
 ,טרָאטש ן'רָעטנּוא דלָעֿפ ןוא
 ריד רַאֿפ יורטרָעֿפ ךִיא ּואוו ,דלַאװ ןיא
 - ...  רוס ןֶעגירעטּוא ןַײמ
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 , ןרָעטסניֿפ ןַײמ ןַיא , רֶעמִיצ ןיא

 , ,+ ריצַאּפש ץֿפיֹוא סַאג ןַיא

 , טַײקמַאזנַײא ָא , טַײקמַאזנַײא ָא

 . .. רימ טַימ םִירָעמּוא טויּב

 , רימ טימ םּוג יֹוזַא ךָאד טסּכָעל ּוד

 :ןַײּב ּוטסרָעװ לָאמ:טֿפָא רָאנ

 , טַײקֿפילהַערֿפ ךָאנ קנַײּב ךיא לַײװ יצ

 ..,זיֹול טִינ רַימ שזָאל ּוד ןֶעו

 רימ ךִיז טסולגרָעֿפ לָאטַא לַײװ ּוצ

 ...1 טסול ןּוא קִילג ןָעּפָארט ַא
 ןַײא לָענָענ ץֿפרַאש טִימ טסֿבָעטש ּוד

 .טסּורּב עקנַארק ןַײמ רַאֿפרָעד

 ,ןָא םִירּוסי לעַיֿפ רָימ טסּוהט ּוד

 . . .רָיר ןּוֿפ קֶעװַא הָעגיֿכ ןָעוו

 , טַײקמַאזנַײא ָא ,טַײקמַאזנַײא ָא
 .. . רֶימ ןוֿפ טציא ַײז טסִירגֶעּב

1 

 .יָד ןּופ ןיִּב ךיא

 לעיֿפ ןָעֿבּז סָאװ ,יר ןוֿפ ןיּב ךִיא

 . ,טִינרָאג לָאמנַײק ןֶעּבָאה ןּוא

 -- ,טלָעװ ָעצנַאג יד טגנַאלרָעֿפ ץרַאה סָאד

 ,.. טִינ:רָאה ןַײק טיג ןֶעּבֲעל סָאר

 , טסּול ןָעטש רּוד סָאװ ,יד ןוֿפ ןַיּב ךִיא

 ,גָיּביֹוטש רָאנ ַײז זיא ץלַא ןּוא

 דנַײרֿפ ןָעֿכוז סָאװ , יד ןוֿפ , יד ןוֿפ

 יי גָיּבַיא םַאנזַײא ןָעּבַײלּב ןּוא



 ןַאר ןָעֿכַאל סָאװ , יד ןוֿפ ןִיּב ךיא

 , ךיז טסַײרֲעצ ץרַאה סָאד תעשּב
 , רהָעמ ךָאנ ןרָעיֹורט סָאװ ,יד ןוֿפ
 .... ךיז טוַײווֶעּב ןּוז יד תעשּב

 .קְנאַרָק ןיִּב ךיִא
 , ןָעלמִיה יד ּבילּוצ קנַארק ןיּב ךִיא
 ; ןֶעגנַאלרָעד טִינ ַײז ןָאק ךִיא לַײװ
 ןֶעצ רַאה ןַײמ ןִיא לַײװ ,קנַארק ןַיּב ךִיא

 , ןֶערִירֿפוצ ןַײז טִינ ןָאק ךִיא לַײװ
 ,המשנ יד רָעטַאמ ךִיא לַײװ
 ןַײלַא ךיז טימ רהְיֿפ ךִיא לַײװ
 ,, המחלט ץטרֶעטִיּברָעֿפ ַא

 , רֶעדנַאװ ךִיא רָאנ לַײװ ,קנַארק ןיּב ךִיא
 , ןָע כז ּוצ ףיֹוא םִינ רֶעה ךִיא לַײו
 ןעּבָעל ןיא ךיז רֶעטנָאלּפ ךִיא לַײו
 ... ןָעֿכורּפשרֶעדִיװ ָעמסרָעװש יד ןיא

 .יִקְרארְטעּפ ךאָנ יירְפ
 ,ּבָא ןָעמוק תֹוחֹּכ ָעגנּוי יד
 , ץשִירֿפ ןַײק ּוצ טִינ טמּוק סֶע
 ןֶעק ךַיא טִינ רָאנ ,. ַײרֿפ יא רהָיט יד

 א הסָיֿפּת ןַײמ ןוֿפ ןהָעגסיֹורַא
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 ךִיז ףיֹוא טינ ןָעטַײק ןַײק גָארט ךִיא
 , ןָעדנּוּבֶעג ךיא ןִיּב ךָאד ןּוא
 ,סָאװ ןָעֿבַײרגרָעד לָיװ ךַיא יװ ! ךַא

 ... ןֶעדנּואישרֶעֿפ דלַאּב םָע טרָעוװ

 ,הּור ןוֿפ טִינ ןּוא טַֿאלש ןוֿפ טִינ ,ָא

 ,קֶערש ןוֿפ ןַײא טרִירֿפ ץרַאה ןַײמ
 ,גנונֿפָאה ןהָא רָאג לַײװ ...קָערש ןוֿפ

 ...גָעט ָץנַײמ ןָעהָעגרָעֿפ

 טלָאװָעג ךיא טלָאװ טלָעװ עצנַאג יד

 ןַײלַא ןֶעמָענמּורַא
 רימ ַײּב טגיל סמֶערָא יד ןיא ןּוא
 ... ןַײמש רֶעטריֹוט ַא , ןַײטש ַא

 שיינט יג =

 יי קניא ג 4
 יוטא טאטע

 .טוססוצווטולסגאסייליייליר
 .טננטעקהנאגימוושעולשריוגאטיפייל

 טאב עעטערעאא

 ייבי

 יי ןאנרעמי רעמיסנטבטטאטנעטעטנעאטמ
 כשר ימי בענטשט

 ןטאאאהאאוטסקאהאהסיסטייי
 רייט
 ןיטאוהאעטישייר
 ןטואפינא=י
 טו

 .ןעֶּבעֶל ןופ רֶהיֵט םאָד זיִא ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ

 ,ןָעּבֶעַל ןוֿפ רהָיט סָאד ןַיא ןָעסָאלשרָעֿפ

 , ןַײרַא לַיװ ןּוא ַײרש ךַיא ,ּפַאלק ךִיא

 , ןֶעֹּבֶעג טינ ךיז הצָע ןַײק ןָאק ךִיא
 , ןַײז גָיהּור םִינ גָאט ןַײק ןָאק ךִיא

 , ןַעגנַאלרָעֿפ רֶעגָיצנַיװ טלָאװ ךִיא עוו

 .לעַיצ ןַײמ טֿפַאמָעג ןַײלק טלָאװ ךִיא ןֶעוו

 ןֶעגנַאנָעג טִינ רֶעטַײװ ךַיא טלָאװ ןַאד

 ... ליטש ןֶעגֶעלֶעג לֶעוװוש ןֿפיֹוא ןּוא
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 , רֶענֶעש ,רֶעלָעה יא גָאט רָער סָאװ רָאנ
 , טרָיצֶעּב רהָעמ ןִיא טלָעװ יד סָאװ ןּוא
 , רֶענֲעלּפ ץנַײמ ץ לַא ךַיא רֶעסֶערגרָעֿפ
 ,,. םרהִיֿפרֶעֿפ רֶעוו ,,. ןּוא ּבַײלג ןּוא ףָאה ךַיא

 , ןֶעטרַאנרָעֿפ ןוֿפ ןָעֿכַאל ָעלַא ןּוא
 ,.. ןַײלַא ךיז ןוֿפ סַאּפש ןּוא ךַאל ךִוא

 , ןָעטרַאװ ּוצ רהָעמ חֹּכ ןַײק ָאטִינ
 ,, ןהָעגּוצקֶעװַא המומ ןַײק ָאטִינ

 --103- די 483 --

 . ךיוה רעֶד ןיִא
 (. ןירָעלדָאּב ןוֿפ ַײרֿפ)

  ,ןָעלָאהט ,רָערלָעװ , רֶעגרֶעּב רֶעּבִיא

 , ןָע'םי ןּוא ןָעדנּורגּבָא רֶעּבִיא
 , סנֶעקלָאװ ץגיטֿביזֿברּוד יד ךרּוד
 ןַעטְלֶעװ ץֿבִילדנָענּוא יד ּוצ

 ,,, טסַײג ןַײמ ךַיז ּוטסגָארט , וטסגָארט

 רָעמִיװש רֶעקנַילֿפ , רֶעגנּוי ַא ײװ
 , טַײקהָאלּב-לעמיה יד ךרּוד וטסדַײנש
 , ןָעֿפיט ןיא םֹוהֹּת ןיא טסַײרד ךִיז טסֿפרַאװ
 ,רֶעֿכָעה ךָאנ טסהִילֿפ ןּוא ,ףיֹוא ךִיז טסּכיֹוה
 ,, ךיֹוה רֶעד ןיא טסגְינֶעק ןּוא טסּבֶעוװש

 , ןָעלַארטש יד ןוֿפ רֶעּבלִיז םָעֹד ןִיא
 ,לָעמַיה ןוֿפ טַײקרָעטיֹול רֶעד ןִיא
 ךיז ַײרֿפֶעּב ןּוא ןַײר ּבָא ךיז קנוט

 , םָעהטֶא ןֶערָעװש . גיטֿפיג םָעד ןוֿפ
 ,דרֶע רֶעד ףיֹוא רָיד טקיטש רֶעֿבלֶעוו

2 99 -- 



 , רֶענֶעי ךָאד זיא ךילקילג , ךילקִילג
 רנָעלֶע ןּוא קורד םָעד טסָעגרָעֿפס רֶעוו
 ,ןֶעּבֶעַל ןֶעגְירֶעיֹורט ןַײז ןוֿפ
 , לָעגַילֿפ עקרַאטש טַימ ןָאק םָע רֶעװ

 - יי ךיֹוה רֶעד ןַיא ןָעמהָענרָעֿפ ךִיז

 ,עַײרֿפ ןֶעקנַאדָעג טָאה סֶע רֶעװ
 , רָעלרָא יד יװ ,ןֶעּבֶעװש ָעֿבלָעװ
 .יי ןָעמ'הטָא רֶענַײמש ןֶעמֶעװ רַאֿפ ןּוא
 ... ןָערֲער ןֶעמּולּב ןֶעמֶעוו טִימ ןּוא
 .יי רֶעֹד רָאנ זיא ךילקַילג , ךילקילג

 טא עא

 .לעֶנעֶז רעֶד
 ) װָאטנָאמרָעל ןנֿפ)

 ,םַאזנַײא ךיז טגָארט לָעגָעז רֶעסַײװ ַא

 } רעֶעמ ןוֿפ יֹוט-לֶעּבֶענ ןֶעיֹולּב ןיא
 ? רנֲעגֶעג רֶעטַײװ רֶעֹד ןַיא רֶע טֿכּוז סָאװ
 ? רהָעמ טִינ רנַאל ןַײז ןיא רֶע טמוק סָאװ

 ,ןָעלַיּפש ןֶעלֶעוו יד ,רנִיװ רֶעֹד טֿפַײֿפ םָע

 .יי קירטש יד טסַײר ןּוא טצֿפָערק םיֹוּבטסַאמ רֶעד

 , ןֶעֿפָאלטנֶע רֶע יא קילג ןוֿפ טינ ,ָא
 .י.קִילג ּוצ דנּוצַא טֿפול רֶע טִינ ןּוא

 , ןֶעטנּוא םהָיא טיילנֶעּב םָארטש רֶע רָאלק ַא
 ... ןַײש ָענדלָאג יד --- םהָיא רֶעּביא ןּוא

 , םָערּוטש םָעד גַיהּורמּוא טֿכּוז רֶע רָאנ
 ... ןַײז םָערּוטש ןַיא הּור יד טלָאװ'ס יו



 - .עיראלעמ-טסּברעֶה

 טסָענ-ןָעּבלַאװש רֶעֹד טֶעווָעטסּוּפ םָע
 , רעטסנָעֿפ ץרֶעּביא רַימ ַײּב

 , רימ ּוצ ,דנַײרֿפ ןַײמ ,םִינ ןיֹוש טסמּוק ּוד
 . ..רָעטסטנהֶענ ןַײמ , רֶעטְסרֶעַײט ןַײמ

 , םָאטףָעמּולּב רֶעד טִינ ןיֹוש טקֶעמש סֶע
 ; ןעמּוטש ןַײמ ןַיא , רֶעמִוצ ןיא

 , טהָילּבֲעג טָאה סָאװ םּולּב ןֶעטצֶעל םָעד
 .. ןֶעמּונָעג ךיז טָימ ּוטסָאה

 ,םַײװ ךיא ..,םּולּב רֶעד טָעוו ןָעלַאיװרָעֿפ
 . ןֶעצרַאה ןיא ןַײז טֶעוװו דנואוו ַא

 ,קִילג לעיֿפ יֹוזַא ןֶעווֲעג זיא םָע
 .. . ןֶעצרָעמש לעִיֿפ יֹוזַא --- טצִיא ןּוא

 .לְהיִמןעֶׁשְנֶעֶמ םאָד
 לֶעמּוט ןַיא ,סַאנ ןּוא ךיז ךִיא

 , טָאטש רֶעֹד ןוֿפ תֹודֹוס יד
 טרֶעּפמּולע גמּוא ךִיז טהָערד סֶע

 ..י רָאר םָאד להִימ-ןֶעשנֶעמ ןוֿפ

 , רָעֿכִיז ןֶענעז ָעלַא טִינ

 ,ץנַאג ןָעּבַײלּב ָעלַא טִינ
 ,ןָעסַאג יד רָאנ ,ןָעסַאג יר
 .,. ץנַאלג םָעד םינ ןֶערָילרֶעֿפ
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 ..יָענמורט ָעצרַאװש ַא טנָארט ןָעט
 ! ןָא סֶע טהָענ ןָעמֶעוו רָאנ
 ,ָעטריֹוט יד ּוצ רֶעטְריֹוט .הָעג
 ... ןָאהטרָעֿפ זִיא ןֶעּבֶעל סָאד

 , ס'רָעמַאה ָץרָעווש ןעּפַאלקעצ'ס
 , ּפָאק ָעְּפמֶעט םיִנָעּבָעל םָער
 טלָעמּוטָעצ טרָעו ןֶעּבֶעל סָאד

 .., פָאלַאנ ַא ךיז טנָארט ןּוא

 , רֶעשטּוק רֶעד זַיא סָאַאֿ רֶעֹד

 .י. דרֶעֿפ יד ןֶענָעז רימ ןּוא
 , טרֶעּפמּולֲענמּוא ךִיז טהָערד סָע
 .א ררָע'רד ףיֹוא להָימ-ןָעשנֶעמ סָאד

6636363636 

 .טראָטש יד קיד ר
 לֶעמּוט רֶעֹר טקִירד רַימ ; טדָאטש יד טקירד רַימ

 לָעמִיה ןַײק ָאטשִינ --- ךיֹוה רָעזַײה יד
 ןַײש רֶעד ךָאנ טשִינ טקנעּב רֶענַײק ןּוא

 .. ןַײא ךיז קוק ךיא , ןַײא ךיז קוק ךִיא
8 7 

 ֶעּכֶעל ןָעמ טֿפור סָאר ...,טֿבָאק ָאד ,טשיור ָאר

 ,ןֶעּבֶעג לָעמִיה ּוצ קִילּב ןַײק טשִינ ןּוא

 ןהָאט םָעהטֶא םָעַײרֿפ ןַײק טשִינ ןּוא

 יי ָא םָאד קוק ךִיא ,ןָא םָאד קוק ךיא
2 

 , המחלמ טרהִיֿפ ןָעמ .,.ןֶעמ טלָעדנַאה ָאד

 . .י.המשנ רֶעגִינָעװ ,רָעּפַאנק סָאװ

 ךַײר ָאד ץרַאה סָאד ןַײז ףרַאד שלַאֿפ טימ

 . . .ךַײא ןוֿפ ףיֹול ךיא ,ךַײא ןוֿפ ףיֹול ךיא
 - סאוט א
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 .םיִתָמ

 םּורַא סיתמ לעַיֿפ ,םִיתמ לעַיֿפ ןֶעהָעג סֶע
 ןֶעַּבֶעל רֶעַײז קִירּוצ ןֶעמֶעּב ןּוא
 , שרַאנֶעג ַײז טָאה ןָעמ ,ןָעַײרש ןוא ,ןָעגָאלק ןּוא
 ...ןָעּבֶעגֶעג םנהיג זיֹולּב ַײז טָאה ןָעמ

 -  ךיז ןוֿפ םִיֿבָירֿכּת יד םעּכ טַימ ןָעקַילֿפ ַײז
 , ןעלַאֿפרָעֿפ ,ןָאהטסיֹוא טִינ ןֶענָאק ןּוא
 ,ןַײז גָידָעּבֶעל ַײז ךִיז טליװ םָע סָאװ , טִיזמּוא
 ... ןָעלַאֿפָעצ , ןֶעליֹוֿפָעצ רֶערעילג יד

 ךַיז ןַיא םִירבק יד ןֶעגָארט ןּוא ןֶעהַעג ַײז
 , תֹובצמ יד ןַײלַא ןֶענָעז ןּוא
 :טֿבַארּבֶעג רָאנ טיֹוט םָעד ןָעּכָעַל רֶעד יז טָאה םֶע
 ,,.תֹובֹוח לעִיֿפ ןָעּבילּבֶעג גידלּוש ןּוא

 םּורַא ןֶעטָעלֶעקס ןהָעג סֶע ,ןֶעהַעג םָע
 ,ןענהָאֿפ עטרָעטַאלֿפֶעצ ,ָעצרַאוש טיֹמ
 ררֶע רָעד ףיֹוא טרָא רֶעַיז קִירוצ ןֶעֿכּוז ַײז

 ,.. ןֶענהָאמ ןּוא ןענהָאמ ןּוא ןֶענהָאמ ןּוא

4 
 שא רש

 .דעיִל-רעֶמְכאַש סאָד

 ,ןּוז רֶעּבעִיל רֶעד ָעידַא ,ָעידַא
 } ןָעלהַארטש יד ןּוא לֶעמִיה םָעֹד
 ,ןוֿפרעד טצִיא ךיז ּבָא ןֶעסַײר רַימ
 .. ןעלַאֿפרָעֿפ ץלַא זִיא זנוא רַאֿפ

 ,,רלָעֿפ ַץַײרֿפ סָאד ,רלַאװ רֶעֿפעַיט רֶעד
 ..ןעטֿכַארּפ ָעלַא םגנִילהִירֿפ םֶעד



 ; טלָעוװ רֶענהַעש רֶעד ָעידַא ,ָעידַא
 יי ןעטֿבַאש יד ןיא ןֶעהָעַנ רַימ

 ,גָעוװ רֶערָעי ףיֹוא טֿביל ךַיז טסינ סֶע

 } רָעדעֶילןֶעגרָאמ ןָעגנילק סֶע

 -- .קָעװַא סָאװ רָאנ טֿכַאנ יד זִיא םָע

 ייי רָעדעַיװ ןיֹוׁש טֿכַאנ זיא זנוא רַאֿפ

 .וי ןַײרַא ּבּורג ןיא ,., טֿכַאנ זיא זנוא רַאֿפ

 יי ןעטֿכַארט ּוצ ןַײז טָעװ גּונעג

 : ןַײש רֶעּבעִיל רֶעד ָעירַא ,ָעירַא

 .יי ןעטֿכַאש ר ןִיא ןֶעהָעג רַימ

 .ייןעֶמּולְּב
 ,5,.,.גי,.,י

 גנִילהָירֿפ רֶעד , גנַילהַירֿפ רֶעֹד
 { ןֶעמּוק ןיֹוש רֶע טָעװ ןֶעוו

 ,גידלּורֶעגנּוא טרַאװ ךִיא

 ... ןֶעמּולּב יד ףיֹוא טרַאװ ךיא

 רֶעדלָעֿפ יד ןֶעלָעװ ןָעוו
 -- ,ןֶעהילּב ןּוא ןָענַירג ןיֹוׁש

 ּוצנִיהַא לָאז ץרַאה ןַײמ

 ; ןֶעהַיצ ךִיז ,ןָעסַײר ךיז
 , רֶענטְרֶעג ןיא , רֶערלעֿפ ןיא
 ;ןָעּבַײלּב טִינ טָעװ טרָא ןַײק
 . לֶעמִילּב ַא רּונ ּואו ןּוא

 יי ןעּבַײלקֿפֹונּוצ ךִיא לֶעװו
 ןֶעצנַארק לעִיֿפ ןעטֿכעלֿפ ןּוא
 ןֶעמּולּב יד ןוֿפ ךַיא לֶעװ
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 ןֶענֶעז ָעֿבלָעװ ,יר רַאֿפ
 .. ןֶעמּוקָעגמּוא טַײרטש ןִיא
 םירבק ָערֶעַײז לָעוװ'ֿכ
 .ןָעַינֶעּב ,ןָעצּוּפָעּב
 , רָאנ ,רנַײרֿפ ןַײמ ,רָעטַיצ ךִיא
 .. ןַעַײטס טָעװ ןָעמּולּב יצ

1 

 .ְךעֶלעֶמיִלְּב עֶגְנּוי ,טיִנ טְנייֵו
 ; ךֶעלָעמִילּב ָץגנּוי ,טִינ טנַײװ
 ,ןָעּבעַילקֶעגנָא ךַײא ּבָאה ךִיא
 ךיז ןֶעלעַיּפש ּוצ ךַײא טִימ טִינ
 .. ןַעּבעַיְל ןַיא ,גָאטירֶעמוז ןִיא

 ט 50 55

52 
1 

 ;ךָעלָעמִילּב ָץגנּוי ,טִינ טנַײװ

 , ןָעסִירֶעגנָא ךַײא ּבָאה ךִיא
 ךַײא ןֶעֹרהָערמ טִימ ןַײלַא לָאז'כ

 ... ןָעסִינָעּב ןּוא ןֶעצֶענעַּב
 ר 8

 בנ :3
0 

 ,ךֶעלָעטֶעלּב ערלַימ ,ַָעטרַאצ
 ,ןָעטֿכָעש ץ'רַאֿפ ןֶעּביֹוט יו
 רימ ַײּב דנַאה ןיא רהָיא טרֶעטְוצ
 ... ןעטֿכָעלֿפ ןָעטַימ ןִיא דנַאה ןִיא

 ,ןֶערהָיר טִינ ךַײא רֶענַײק טָעוו
 רָאנ רהָיא טָעװ לֶעגרֶעּב ַא דמַאז
 ... ןֶערעֶיצֶעּב ןּוא ןֶעצּוּפֶעּב

 ,ךָעלעמְולּב ָעגנּוי ,ָא ,דלַאּב



 'ּוטְזיִּב ואוו

 - טַײהרנַיק ןַײמ ןוֿפ טֿבַאנרַאֿפ ןָעֿבַײלּב םָעד ןַיא

 טקנַײּברָעֿפ גנּולצּולּפ רָאג ךַיז ץרַאה ןַײמ טָאה
 ,. טֿפַאנרַאֿפ ןָעֿכַײלּב .םָעד ןִיא
 ןֶעווָעג טֿפַאשקנַײּב ןַײמ זיא רלִימ ןּוא גנּוי

 לָעמַיה רֶעד יװ ,ןַײר ןּוא

 , ,גָאטרַאֿפ סגנִילהָירֿפ ןֶעגיהּור ַא ןיא
 ךֶעלדנָעקלָאװ ץנָעֿפָאלשרָעֿפ עטַײװ יד ןֶעו

 , סיֹורַא םַאזננַאל ץֶעגֹרֶָע ןוֿפ ןֶעמִוווש

 סיֹוא גידנָעמִיװש ךיז ןֶעדָאּב ןּוא ןֶעמַיװש
 ,.. םי ןָעניטֿפּול םָעד ןִיא

 ,ןֶעווָעג טֿפַאשקנַײּב ןַײמ זַיא ַײנ:ךִילטרָעצ
 ,דלָעֿפ ןַיא לֶעמִילּב ַא יו

 יי ןֶענֶער ן'ֿכָאנ ףיֹוא ךיז טנֶעֿפֶע רֶע ןֶעװו

 , רֹוס ַא יו ןעש ןּוא ךַילדנָעטשרָעֿפמּוא
 ּוצ גָירֶעגַײנ ךִיז ּוצ טהָיצ רֶעֿלָעו
 ... ןָעֿפֶערט טַינ םָענַײק ןוֿפ ךַיז טזָאל ןּוא

 ,. ןַעש ןּוא ךַילדנָעטשרָעֿפמּוא

 גנולצולּפ רָאנ טסלָאמַאד טזִיּב וד

 ., רָימ ּוצ ןֶעמּוקָענ
 .. דנָענַאװ ןוֿפ טִינ סַײװ ךִיא |

 ןֶעווָעג רימ קִילּב ןַײד זיא טנהָאנ ןּוא דמָערֿפ
 , טֿכַארטֶעּב ךימ טסָאה ּוד ןֶעוו ןּוא
 ..י ןֹורטֶעג לָעּפַאצ ַא ךַיז ץרַאה ןַײמ טָאה
 . ?קָערש ןוֿפ יצ ,דַײרֿפ ןוֿפ וצ

 ,קִילּב ַאוַא ןהָעזָעג ךַיא ּבָאה ץָעגְרֶע
 } םיֹורט ַאזַא טְלהעצרֶעְד רָימ טָאה ץֶעמֶע
 - =* םיֹורט ןֿפיֹוא גנַאל ךיא ּכָאה טרַאוועג ןּוא
 , ןּוהטֶעג לָעּפַאצ ַא טָאה ץרַאה ןַײמ רָאנ
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 ,טקָערטשָענסיֹוא דלַאּב רָיד ּוצ דנַאה ןַײמ ּבָאה'ֿכ

 ריד ּוצ טָעשטּפֶעשֶעג הכרּב ַא ּבָאה'ֿב
 ,ליטש רַימ טרָעֿפטנֶעֲעג טסָאה ור ןּוא

 :ץרָעמש ןּוא ָעּבעִיל טימ טרָעֿפטנֶעָעג
 ,טֿפַאשקנַײּב ןַײר ןוֿפ רֹוס רֶעד ןַיּב ךִיא,
 "ןַײלַא טֿפַאשקנַײּב ןַײד ןִיּב ךִיא
 ... ןהָעֹוֲעְג טִינ רָיד ךיא ּבָאה רהָעמ ןּוא
 ! ןַאד ןוֿפ רָיד ךיוז ךַיא רָאנ

 ,,,1 ֹומיּב ואו {ּוטזִיּב ּואוװ

 , דלַאװ ןַיא רָיד ךּוז ךִיא

 ,קָעװַא טהָעג גָאט רָעד ןָעוו

 ןָא ךיז ןָעדניצ סָענסָאס ָץנירג-לֶעג יד ןָעוו
 רַעַײֿפ םֶעֹנרֶעדלָאג ַא ןַיא

 , טיֹור-גָידנָערָאצ יֹוזַא ןֶענָערּב ןוא

 ךֶעלֶעקלָאי עקנינַײלק יר ןֶעוו
 רֶעמיֹוּב ערֶעסֶערג יד ּוצ ּוצ ךיז ןֶעיִלּוט
 ,.. ןֶערֶעטִיצ ןּוא

 ; ריד ףּור ךיא ןּוא רָיד ךּוז ךִיא

 "? ּומזיּב ואוו 4 ּומזִיּב ּוא

 ,, בָא רָאנ ָאֹֿכֶע רֶעד טרָעֿפטנֶע סֶע
 ,םיֹוא ךַיז טֿכּוד רַימ רָאנ

 ,רֶעּביא רָימ סָאד טסַײרש ּוד

 ,א רימ טִימ ךַיז טסצַײר ּוד
 ,טרַאװ ,ָעקרָעֿפיטש ,טרַאװ
 ... ןֶענִיֿפָעג ךַיד לָעװ ךיא

 ךִיא .עשזרנָאלּב טֿכָענ ָעסַײװ.ליטש ןַיא
 ,טרָאטש ןוֿפ טַײװ ןַײלַא רֶענַײא
 .א רָיר ןֶענָעוװ טֿבַארט ךִיא ןּוא
 טֿכַאנ רֶעד ןוֿפ ץֿפַיז רֶעדֶעי ,ךרָאש רֶעדָעי
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 ּוצ ךימ טהָוצ
 , םיֹוא ץלַא רָימ טֿבּוד סֶע ןּוא

 , טרָאטש ןַיא ךִיד ךּוז ךיא

 ,ןֶעסַאג ָץרנֲעשיֹור יד ףיֹוא
 ךעלנַײֿפ:סַאג ָץהָארג יד ּואוװ

 םּורַא ןֶעקָארשֶעצ ןָעגנירּפשי
 ,וַײּפש לָערנרֶעק ַא ןָעֿבוז ןּוא
 ךִיא קרֶעמֶעּב לָאמ:טֿפָא ןּוא

 , ןָעגיֹוא ץגיטֿביל ,ָענֶעֿפָא יד

 ,.. ץרָעמש ןּוא ָעּבעַיל טִימ ןֶעקּוק סָאװ
 החמש ןוֿפ טְלֶעמּוטֶעצ ןַאד רֶעוו ְךִיא

 , רֶענָעש ןּוא רֶעּבעַיל רימ טרָעװ סַאג ידי
 -- ,רָעליטש , רֶערָעֿבַײװװ טרֶָעוװ ןֶעשיֹור סָאד

 יי ךָאנ ןֶעצִימֶע םָעֹּפֶע ףיֹול ךא-

 ּוצ ְךִיא לַאֿפ דלַאּב רָאנ-
 רעיֹומ ַא ןּוֿפ דנַאװ ַא ּוצ

 ןֶעַּפיל עט'שלח'רָעֿפ , ץטֿכַאטשרָעֿפ טִימ ןּוא
 ; רֶעטרֶעוװו ָערָעַײט יד רֶעדָיװ ךיא לָעמרּומ|

 יג ּוטוִיּב ואוו ? וטזיּב ּואוװ,.

 .., םיֹורמ ךיא ןּוא דַײל ךִיא-
 ןעמיורט ןּוא ןָעדַײל רימ טָימ םּוק-
 ...ָענַײר .ָעגנּוי תֹומֹולח םֹולח ךִיא
 | רֶעסַאװ יד יו , ָערָאלק
 , לַאװק:רּבדמ ַא ןוֿפ

 ' ןעמולּב ַעהָאלּב יד יװ ,ָענֲעׁשִי

 .. ןֶערָאק יד ןִיא ףיט ,ףיט ןָעסקַאװ סָאװ
 ; ןָעננֶעגֶעַּב תֹומֹולח ץנַײמ רָימ טִימ םּוק!
 יג ומזיּב ּואוו } ּושזְיּב ּואי.



 , רָערלֲעוװ ָעיואזָארֶעּב ָץסַײװ
 , רלָעֿפ ןיא ךֶעלמיֹוּב ָעמַאזנַײא
 סנָעקלָאװ ָענָעסְירֶעצ רֶעקִיטש
 ; טלָעװ סטָאג ףיֹוא ּבָארַא ןֶעגנַעה

 ,, רֶערלָעֿפ ָענֶעסָאגרָעֿפ ָעצרַאוװש
 ,ַײז רֶעּבִיא גּוצ רֶעֹד ךַיז טגָארט סֶע
 ןעּבָארג ַא ןַיא ףעיט ּואוויץָענרֶע
 ,.. ענש ץלָעקסַאּפ ַא ךָאנ טגיל

 ןֶעהָאֹרק ָעטלֶעמּוטֶעצ  תֹונחמ

 .., קָערש ןוֿפ ןֶעַײרש ןּוא ןעהילֿפ
 , היח ָעטֶערלִיווָעצ ַא יו

 בי .קָעוַ לָענש גּוצ רֶעד ַײז טּבַײרט

 ,ץקרוּב ַא ךִיז זו גנולצולּפ

 ... ןהָאֿפ ַא טימ טקנִיװ רֶעצִימֶע

 ,המשנ ץטֿכַאמשרָעֿפ ,ךִיז הָערֿפ
 יו ןָא טמּוק גנילהָירֿפ רֶעֹד ,ךַיז הָערֿפ

 עי

 .ןעֶטְאָג| ןיִא

 ךֶעלֶעטרנָעה ענַילק עסַײװ
 | , ,ןָעגַײװצ יד ּבָאףֶעגיֹוּב
 .-, = "ךלִימ:לָעגיױֿפ , ןָעסַײר ךָעלדַײמ
 . יי ןֶעגַײװש ןּוא ּוצ ןעלֿביימש

 םירּוחּב עגנּוייגיטסּול
 ; ןָעטַײװרָעד ןוֿפ ןָעהֲעטש

 -. ךלָומ.לעגױוֿפ אטול ןוא טסיײה זָעּב (*



 ךֶעלֶעגַײא ןָעֿפרַאװ ךָעלרַײמ
 .. ןֶעטַײז ָץלַא ףיֹוא טרָאד

 ךֶעלֶענַײא יר טְקרֶעמֶעֹּב סֶע
 - ,ןַעננוי יד ןוֿפ רָענַײא
 על'הרבח ָעצנַאג סָאד ןּוא

 ..י ןֶעגנּורּפשֶעגּוצ ןיֹוׁש זיא

 "ךלִימ-לֶעגױֿפ ןָעסַײר ןָעֿפלָעה,

 / *.ןָעמּוקָעג רימ ןָענָעז
 ךֶעלֶעדַײמ ָעגְירויֶעמֲעש

 ...ןֶעמּולּב יד יװ , ןָעהִילּב

 .יאֵמ עֶדֶנָע
 ,ןֶעדנּואװשרָעֿפ טרֶעװ יַאמ

 , ןָעלַאֿפרעֿפ טרָעװ יַאמ

 עקנֶעסַײװ יו רָאנ טהָעז

 - יי ןָעלַאֿפ ךֶעלֶעטֶעלּב
 :ָעקנָעטרַאצ יו רָאנ טהָעז

 . ןָעהִילֿפ ךָעלרָעטילֿפ

 ,רֶעמיֹוּב יד רַאֿפ גּונָעג
 יי. ןֶעהִילּב ּוצ ןיֹוׁש גּונָעג

 גנילהִירֿפ ןַיא רּונ טרָעה

 : ןֶעמּורּב ךֶעלָעטנַיװ סָאװ

 .עטסנהעש סָאד ,ָעטְסֶעַּב סָאד;
 , ןָעמּוקָעגמּוא ןיֹוׁש זַיא

 ןָעדנִיװשרֶעֿפ סָע ךִיג יו
 יי ָעְנָעש יר ןֶעמיֹורמ יד
 ןֶעהַילֿפ ְךָעלָעטֶעלּב
 ...ענַײלק ...ָעקנִיסַײװ
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 ןעֶמּלְּב טְסֶלִ
 ,.לָיֿפרֶע ךִיא ,רנִיק ןַײמ ,רָיד גנַײרּב ךִיא ..? ןֶעמּולְּב טסלַיװ
 , לעִיֿפ יֹוזַא םהָענ ךיא ּואװ ,רַימ ַײּב טִינ גָערֿפ רָאנ

 --- ,ןוֿפרָער ןָעסִיװ טינרָאג טסֿפרַאד ּוד ... טִינ גָערֿפ א
 ,. ןּז רָעד ַײּב רִיד רַאֿפ גנורהִיצ ןֶענֶע'בנג לָעוו'ֿב

 , ךס ַא ןֶעגנַיז לָעװ רֶיד רַאֿפ רָאנ ,,,דַײל ךִיא
 ,., ךַאל ןּוא ךִיז לַיּפש ןּוא ןֶעדִירֿפּוצ רָאנ ַײז ןּוא

 ,,גנַאּב טינ רימ זַיא םֶע ןּוא ,רַײרֿפ ןַײד רָימ טסַײרט סֶע
 ,,, גנַאלרָעֿפ -ָעטסנָעלק ןַײד רֶעַײט ץנַאג רַימ טסָאק סֶע שטָאח

 יב: 08

 .יןעֶגְנייֵרְּב ריִד לעוֶז'כ
 - !ןָעמּולּב ָענהֲעש ןָעגנַײרּב רַיד לֶעווֿכ

 ; ןָעּברַאֿפ ָעלַא ,ָץטיֹור ,ָעהָאלּב

 ,ןֶעדַײל טינ טסלָאז ,ןָענרָאז טינ טסלָאז
 ... ןָעּברַאטש ןֶעלָעוו ןעמּולּב יד ןָעוו

 ,ץַײנ ,ץשירֿפ ןֶעגנַײרּב ריר לָעוו'כי
 -- ,ןָעגנַאלרָעֿפ רָאנ טסָעװ ּוד לעִיֿפַיװ
 ןערַײל טִינ טסלָאז , ןֶעגרָאז טינ טסלָאז
 ... ןָעגנַאגרָעֿפ ךַיג טרֶעוו םיורט ַא ןֶעווי

 ,ןֶעּבָאה ןֶעמיֹורמ לעַיֿפ יֹוזַא טסָעיו
 ; ןָעמּולּב ןֶעגנַײרּב רֶיד לָעוו'ֿכ לעיֿפִיװ

 ןֶעצנַארק טימ ךִיא לָעוװ גָאט ןֶעדָעי
 .. ןָעמּוק רִיד ּוצ ָעטְסנֶעש יד טומ



 - יןָעווָעג טינ םי םײּכ לָאמנַײק ךָאנ ןיּביֿב

 - ,ןהָעוָעג םִינ םי םָעד לָאמנַײק ךָאנ ּבָאהיֿכ

 ? -- ,דלִיװ ךיז ןֶעיִלּוהֶעצ םֶעילַאװֿפ יד ןֶעוו

 ...טלהִיֿפָעג טינ טנהָאנ סָאד לָאמנַײק ךָאנ ּבָאהֿכ

 .ןהָעוָעג טַינ גרָעּב יר לָאטנַײק ךָאנ ּבָאה'ֿפ

 | , ןֶעווְעג טינ גרָעּב ץניזיר יד ףיֹוא

 ,טרָעטשֶעגמּוא טרָיגער רֶעלרָא רֶעד ּואװ

 ,רֹרָע'רד ּוצ רֶעטנהָאנ טגיל לָעמִיה רֶעֹד ואװ

 , טַײצ ַא ןיֹוש ןַיהַא ךימ טהָיצ סֶע ןּוא

 ,טַײװ ןָעמִיוושְקֶעוװַא ּואו ,םי ץֿפיֹוא

 ,קִילג סָאד ןיֹוׁש גנַאל רַימ ךיז טלַיװ סֶע ןּוא

 ... קִילּב ַא ןּוהט ףרָאװ ַא סנָעקלָאװ יד רֶעּבִיא;

 טא א

 .טעֶמּוא ןופ דנאַל סאָד ןיִא

 טֶעמּוא ןוֿפ דנַאל סָאד ןַיא

 ,עוּומ ָעגנּוי ןַײמ טּבֶעַל

 ,גידנעטש ןוֿפ יז ןִיא סַאלּב

 , קנַארָעג רהָיא יא ליטש

 רֶעגנַיֿפ ָענִיד יד טיט

 ,עֿפרַאה רהיא ןָא יז טרהִירי

 ןֶעצרַאה ןיא רַימ ַײּב ןּוא

 ... גנָאלק רֶעדֶעי ּבָא טגנילק

 .רֶערנּוזעּב גנַאלק רֶערָעי

 ,רֶעדִיל ץַײנ ףיֹוא טְקֶעוו
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 ןעֿפור רֶעדִיל יד ןּוא
 ,רנַאל םָענֶעי ןיא רָאנ
 ןָעלמִיה יד אוו , ןֶעטרָאד
 ,שִילָאֿבנַאלָעמ ןָעּבֶעוש
 רֶעדלָעוװ יד ּואוו , ןֶעטרָאד
 ,,. דנַאנַאֿבָאנ ןֶעקנַעּב

 ןעֿפיול ןָעֿכַײמ יד ןּוא
 ; ןֶעקָארשָעצ ּואוויץַענרֶע
 ןֶעגָארט ַײז זַא ,ךַיז טֿפוד
 ... רֹוס ןָעסיֹורג ַא רָאג
 ןֶעדַײל ןָעשנֶעמ יד ןּוא
 - ,ןָעגרָאּברָעֿפ ןּוא םַאזנַײא
 טלָעֿפַײװצ רֶענַײא ,רֶעדָעי

 ,., טָאג ןַײז ןַיא גָידנֶעטש

 גירנעטש ןָעטרַאװ ַײז ןּוא
 ,הלּפּת ןֶעּוהמ ַײז ןּוא
 ףיֹוא טהָעג ןּוז יד ןָעװ
 ,. טהָעגרָעֿפ ןוז יד ןֶעוו ןּוא
 ןעשזרנָאלּב ָץלַא ָץלַא

 , טָעמּוא ןוֿפ דנַאל סָאד ןַיא
 ןֶעמיֹורט ּואװ ,דנַאל סָאד ןיא
 ,,,דַײהרָעלַיטש ןֶעּברַאטש

 ייעָדְניִלְּב וו ןעֶׁשְזְרְנאָלְּב ריִמ
 א 54

 ץרנולּב יו ןָעשזדנָאלּב רַימ
 ,רּבדמ ןרָעטסנִיֿפ ןִיא
 ,ןָעֿכּוז רָימ ,ןָעּפַאט רַימ
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 ,קֶערש טַימ ןֶעגָערֿפ רַימ

 . - .,טִינ ןַײלַא ןָעסַײװ רימ

 ! ןָעגֶערֿפ רַימ ןָעטֶעוו ַײּב

 ...ּזנָעװ יד זיא ּואו ,גָעוװ יד זיא ּואװ

 , םיאיבנ ָעלַא ןּוא

 ,ןָערהִיֿפ ָעֹֿבלָעװ ,יד טָא
 ןֶעמַאזּוצ ןָעשזדנָאלּב ַײז

 , קָעוװצ ַא ןהָא זנּוא טימ

 ,םרעמ ףיֹוא רֶענײא טזַײװ'ס

 : חרזמ ףיֹוא רֶעטַײװצ רֶעד

 .יי!גָעוו יד זיא טרָאד , גָעוו יד זיא טרָאד

 זנּוא טֿפּוד םֶע ןָעוו ןַאד ןּוא
 -- ,ןֶענוֿפָעג ןֶעּבָאה רָימ
 ,ןָעּביֹולְג רימ ּואוו ,טרָאד ןּוא

 -- ,גָערּב ַא ןיֹוש טהֶענ סֶע
 רֶעדִיוװ ךיז ןֶערֶעהֹרֶעד

 : ןָעמָימש ָענֲעקָארשָעצ
 {גָעוו יר יא ּואװ ,גָעוװ יד זיא ּואוװ

 4 א

 יי םְנייֵוְרעֶפ טְסאָה

 ,ךֶעלגיֹוא ָעהָאלּב יד טנַײװרַעֿפ טסָאה

 טהור ןּוא טּבֲעוװש לָעמִיה רֶעד ּואװ
 ,לחֹומ רָימ ַײז ,זגֹורּב טָינ ַײז

 ... טּוג רֶעהָירֿפ יװ ,רָימ טִימ ַײז
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 ,לִיּפֲעק ָענהֲעש ןַײד טקֶעררֶעֿפ טסָאה
 ,םעּכ ןַיא טרָעװ סָאװ ,דנִיק ַא יו

 , טְגִירַײלֶעּב ןרֶענמּוא רָיד ּבָאה'3
 ,,.םַאּפש ַא ַיװ טִינ רהָעמ ךָאד זַיא'ס

 ,עטסנָעש יד ןּוא עטסנולק יד שוִיּב
 -.םיֿפ ץנַײד ּוצ הָינק ךִיא ןּוא

 םֹולח רֶעזנּוא עשז-רֶעטשֶעצ טִינ !
 ,.. ןָירּפַאק ןָעשרָעדנַיק ןַײד טַימ

 ,ךֶעלגיֹוא ָץהָאלּב יד טנַײװרָעֿפ טסָאה
 ,טהור ןּוא טּכֶעוװוש לֶעמִיה רֶעד ּואוו
 ,לחֹומ רַימ ַײז ,נֹורּב טִינ ַײז
 ,,, םּונ רֶעהָירֿפ יו ,רימ טָימ ַײז

 צי וכ664

 .ץָיְלאָכְנאַלעֶמ
 ענָעש יד .ָץטּבִילֶעג ןַײד רַיד ּוצ ןָעמּוק טֶעוװ סֶע
 , גנַאל רַיד יז טָעוו ןֶעקּוקנָא ןּוא

 ; ןֶעּפיל ָענֶעקָארשָעצ טימ יז טָעוו ןָעלמַאטש ןּוא
 יִג קנַארק יו ןּוא סיֹוא טהָעז רֶע סַאלּב יו,

 , רֶעטּומ ַא יו ,רִיד ּוצ ןהָעגּוצ יז טָעוװ ךָאנרֶעד
 ,ןהָעזֶעג טִינ דנִיק רהָיא ןיֹוׁש גנַאל טָאה סָאװ

 :ץּביל טימ ןֶעגָערֿפ יז טָעוו ,ךַיד גָידנֲעשּוק ןּוא
 יז ןהָעשֶעג רָעלדָא ןַײמ טימ זִיא סָאװ

 ,ןָעמּולּב ןוֿפ , גנַילהָירֿפ ןוֿפ רַיד יז טֶעוו ןָעלהָעצרָעד
 | ,רנִיוושעג ּוצנִיהַא ןַעֿפּור ךיד
 לָעֿבַײמש ןֶעזָאלנִיז ַא טימ ּוטסֶעוו ןעלֿפַײמש רָאנ

 ,.. רנִיק ַא יו יֹוזַא ןָעגַײװש ןּוא

 טי י



 יקינהרחְשהֶרִמ רעֶד
 לָעקנַיװ ַא ןִיא רֶע טציז גידנָעטש

 ,טרָאװ ןַײק טינ םָענַײק טימ טרָער

 ןֶעגיֹוא יד ףיֹוא ןֶעטְלֶעו רָאנ טּביֹוה

 . טרָא ןֶעצנַאג םָעד טֿכַארטעּב ןּוא

 ,ןָעדַער ָעֹלַא ... גיטֿכיל ... ךילהערֿפ

 ,ןּוהטרֶעֿפ קרַאטש ןֶענעז ָעלַא

 , רֶעֹבָעה ןֶעגנילק'ס רֶעטרֶעוװ סָעמָעוו

 יי ןָא רֶעגנַײל םֶענָעי רֶע טקוק

  רֶעדנַאנֶעֿפ רֶעוו גנולצולּפ ךיז טֿכַאל

 קִילּב ןַײז ףיֹוא רֶעדִיװ רֶע טּביֹוהו

 לָעֿבַײמש .ןָעגְירֶעמּואנַא טֿפרַאו

 ,קִירּוצ דלַאּב ךיז טרָעלקרָעֿפ ןּוא

 ,ןָעקִילּב ָענַײז טִינ טהָעז רֶענַײק

 ..טנַײמ רֶע סָאװ ,טִינ סַײװ רֶענַײק

 ןֶעגַײװש ןַײז ּוצ ,לָעקנַיװ ןַײז ּוצ

 יי טניֹואווָעג רֶערֶערֶעי ןיֹוש זיא

 שי
 ..יִד טיִנ טְזיִּב ּוד

 ,טֿבוזֶעג גנַאל ּבָאה ךיא סָאװ ,יד טִינ טויּב ּוד

 טּביֹורָעג הּור ןַײמ טָאה סָאװ ,יד טַינ

 : גָאט ןָעטשרֶע ןוֿפ

 ,ָעּביל ןַײמ ןוֿפ ָענֶעי טָאה טֿבַאלֶעג

 לָעמִילּב םֶעדָעי רַאֿפ טסקנַאד ּוד ;יד טַינ טזיּב ּוד



 ,ונֹורְּב טִינ לָאטנַײק טסרָעװ ןּוא

 / ... טְּבִילעג רהָיא ּבָאה ךִיא יו
 - ...ןֶעטילָעג ןַאד ּבָאה ךִיא יו
 | ןֶעּכֶעל ןוֿפ דַײרֿפ ןַײק
 ; טסַײרטָעג טִינ טסלָאמַאד ךימ טָאה

 ןַײלַא רהָיא ּוצ , רהָיא ּוצ
 .המשנ ןַײמ ןֶעסִירֶעג ךַיז טָאה

 ןֶעמּוקָעג יז זוא ץלָאטש רָאנ
 ...קָעװַא ךָאנ רֶעצלָאטש ןּוא

 .,ןיא רָימ רֶעווש יו
 ,רִיד ּוצ ךיז ָעיִלּוט ךַיא ןָעוו
 ; טֿפַאשקנָעּב ןַײמ טֿפָא ץנַאג רִימ ןיא טֿבַאוורֶע
 ,ביֹומ ַא יו ןּוא
 .טסֶענ ןֶעטלַא רהָיא טֿבּז סָאװ
 - המשנ ןַײמ טָעשזדנָאלּברָעֿפ
 ... ןעקנַאדָעג עזָאלטסַײרט ןיא!

 , ןַעש זיא ןוז יד

 . ּוצ טִינ ךִיז ּוצ רֶעּבָא טזָאל יז

 ,טלָאװֶעג ךִיא ּבָאה גָאט ןוֿפ ןַײש סָאד
 ... קָעויַא ןיֹוׁש זַיא גָאט רֶעדי
 לימש ןוא סַאלּב טוָיּב וד 1 וד

 ,טֿפַאנרַאֿפ רֶעֹד יז
 רָאנ וטסגנַיז םמָערָא ַענַײמ ןוא

 יי ןַײז גינָעהטרֶעטנּוא ןוֿפ דיל סָאד

 ,טוָיּב ּוד ַײרט ַיװי
 ..י גנַאלרָעֿפ ןַײמ ָעגלָאֿפ ּוצ טוָיּב ּוד טַײרג יו
 : ,רָעצלָאטש לָעסִיּבַא ַײז ,ָא!
 .. ןֶעּבַיל רֶעקרַאטש ךַיד ךִיא לֶעוו
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 .לעֶריִל-טְסֶּבְרעֶה ַא

 טָעמּורַא ןַײלַא הע ךיא
 ; רִימ ַײּב לרָעמִוצ ןיא;
 , טָעמּוא'נַא ץרַאה ןַײמ טקִירד סֶע
 , ריהט ןֿפיֹוא ץלַא קּוק ךיא

 ןעמּוטש ןַיא טרַאװ ךַיא , טרַאװ ךִוא
 | :טלֶעצֶענ ןָעמַאזנַײא ןַיא
 ןֶעמּוק עטסּבִיל ןַײמ טָעוו יצ
 .יי+ טלהֶעֿפ רַימ סָאװ ןֶעגנַײרּב ןּוא

 , ןָעּביֹולג ַא טלהֶעֿפ רָימ ,טלהָעֿפ ריי
 : טסול ןָעּפָארט ןַײק ּכָאה ךוא:

 , ןָעּביֹוא טרֶעיֹורט לָעמִיה רֶעדי
 .יי טסוּפ זיא ררֶָע רֶעד ףיֹוא ןּוא

 ןֶעיֹורטרָעֿפ לוטש רהָיא לֶעוו ךִיא

 ,גָעט ָערֶעוש ענַײמ ןוֿפ

 ,ץהעש ָץגְירֶעמּוא ןוֿפ-
 ,קֶעװַא ץלַא ןֶעּביֹור סָאװ

 + ,ןעגנַאלרָעֿפ רֶעדנָעזיֹוט ןוֿפי

 , טלַיּפשרֶעֿפ ןיֹוש ּבָאה ךִיא סָאװ

 . ,ןֶעגנַאנָעג טִינ ךִיא ןִיּב ּואוו

 .-+ ? טלְיצֶעג טִינ ךיא ּבָאה סָאװ'צ

 טָעמּורַא ןַײלַא הָעג ךיא:

 ;רָימ ַײּב לרָעמִיצ ןיא-
 , טָעמּוא נַא ץרַאה ןַײמ טקִירד סֶע
 .י. ריהמ ןיֿפיֹוא ץלַא קּוק ךִיא;

 .64 לק
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 .ליִּפעֶק ַא
 יןָעּביֹוט ָעדנֶעלֶע ַײװצ --- ןֶעגיֹוא יד

 3 גָעוו ןיא םעשרנָאלּברָעֿפ ןָעּבָאה סָאװ

 , ןָעּביוש יֹר ּוצ ּוצ ַײז ןָעלַאֿפ טָא

 . יי קָעװַא גיטסַאה ַײז ןֶעהְילֿפ טָא

 ץהעָׁש לעִיֿפ ןָעגַײװש ַײז י ןֶעַּפיל יד

 . קנַארק זיא'ס סָאװ , דנִיקַא יו יֹוזַא

 - ,ןָעיֹורטרֶעֿפ םָעֹּפֶע ַײז ןָעלִיוװ טָא
 +4 קנַאדעג רֶעֹד קֶעװַא ןיוש טֿפױל טָא

| 2223333 

 .עלַא ןּוא ךיא
 (םּוּבלֹא ןיא שטיוו---ַאי ,ר)

 -- עלַא ןּוא ךִיא

 .י ןֶעצֶעזעג ַײווצ
 ךִיא לָאז ןָעֿכלָעוװ

  ןָעצֶעש רֶעקרַאטש

 ? רֶעטסגרֶע רָעֹד ןַײז
 2 רֶעטְסֶעּב רֶעד ןַײז

 . הצָע'נַא ּבִיג

 ! רֶעטסָעוװוש עטּוג

 + ןָעגלָאֿפ ןֶעמָעוו
 ? םָענָעי יצ ךִיז

 ןֶעּבֶעל סָאר , יִא
 ,.. םנהִיג ַא ןַיא

 ןֶעגֶעוו ָעלַא

 ,ָעמּורק ןָענָעו
 רֶעטֶעג ָעלַא

 ..י עמוטש ןֶענֶעז
6333 

-- 49 -- 



 "עדנעגעל עסייוו יד
 - .ןָא ךימ טְסקּוק

 , טרָעדנּואװרָעֿפ טסֿכַאל ןּוא ןָא ךימ טסקּוק

 : םיֹוא ךִיא הָעז ענדָאמ

 , ןָעמֶערּב ָץסַײװ , ןַעסנָאװ עסַײװ

 ,יי םיױאֿברּוד ךִיא ןִיֹּב סַײװ

 , רֶעצנַאּפ רָעסַײװ ַא טסורּב ץֿפיֹוא

 } ןיורק ַא --- ּפָאק ןֿפיֹוא

 יי ןֶעשנָעמ ָעסַײװ , ןָעסַאג עסַײװ

 ..י ןהָעג רַימָאל , טִינ רָעלק

 ,עלַײװ ןַײא ןיא ןֶערָעװ טסָעוװ ּוד

 ,רָימ ןוֿפ ךָאנ רֶעסַײװ
 . ןעשטּפֶעש ךִיא לֶעװ "ךאלמ רֶעסַײװ

 , רַיד ףיֹוא גָידנֶעקּוק

 ,רֶעֿבַײלּב ץלַא טרֶעװ רֶעצנַאּפ ןַײמ טסהָעז

 , ןיֹורק ןַײמ טנִירֶעצ סֶע

 , טֿפַאשקנֶעּב ַא טסקַאװ ןָעצרַאה ןַיא ןּוא

 .יי ןּהַענ רַימָאל ,טִינ רֶעלְק
 222: יע עי

 יעריג
 .יירירי-ידיי אטא טאטע יי

 , םֹולָח ןיימ

 , םֹולח ןַײמ זַיא סָאד טָא

 : ךּז ךַיא סָאװ םיֹורט ןַײמ

 , רָענַײר רֶעֹד , רֶעסַײװ רֶעד

 -- ךּוּפ רֶענֶעטנַאילִירּב

 ייי ענש רֶעגיטֿבִיצ , רֶעגַיטֿבִיל רֶעד
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 , רֶעוַײה יר ףיֹוא טלַאֿפ רֶע
 ,וינרַאק רֶעדֶעי ףיֹוא
 ,גינעהטרָעשנּוא טגַײל ןּוא
 ,םִיֿפ יר ּוצ סיֹוא ךיז

 ,.. הָעג ךַיא ּואוו רַימ ּוצ טלָעֿבַײמש ןּוא

 , םִירֹוּכש ןָעסַאּפש םֶע
 ,ןַײא ץלַא ץַיז רָעה ךוא
 ,ןָענעז ַײז ,רָימ טֿכּוד סֶע
 , ןַײװ ןוֿפ רֹוּכש טינ

 - .א ץנש ןָעסַײװ:שַירֿפ ןוֿפ יקַאט רָאנ

 , םֹולח ןַײמ זיא סָאד טָא
 .., ביל ךיא ּבָאה סָאד טָא
 ןֶעצרַאה ן'ֿפִיֹוא ּכיֹוא ןּוא
 .,ּבירט ךָאנ סםָעֹּפָע יא

 ...ענש ןעגיטֿפּול ןִיא םָע טהָעגָעצ

 ,טְכאַנייַּב רעֶטְניוו

 , ָץיוגֹורּב ַא יו יֹוזַא

 , ןיסעצ נירּפ עצלָאטש
 טינ לַיװ ןּוא טִינ ןָאק סָאװ

 , ןֶעסֶעגרָעֿפ רֶעיֹורט רהָיא
 הנבל יד טמיװש

 ןַײלַא לָעמַיה ןיא

 ...ןַעש גיטליגֿבַײלג

 ,םִינהַז יד יו יֹוזַא
 , ןֶעטלַא ןַיא שדקֶה ןִיא

 רֶעמיֹוּב יד ןֶעהַעטש

 , ןָעטלַאק ןַיא ןֶעטרָאג ןַיא

 םִינקז יד ַיװ יֹוזַא



 , ררָעֹּב ָעסַײװ:ַענש טִימ
 ... טרָעלקרָעֿפ

 , טרֶעװְילגרָעֿפ זיא ץלַא ןּוא

 , ןֶערָארֿפרָעֿפ זיא ץלַא ןּוא
 ,ןָא גָאט ןוֿפ טלָאװ סֶע ַיװ

 , ןָערָאּבֶעג וָיא טלָעוװ יד טַײז

 ןַײז טקָעדרֶעֿפ ץלַא דרֶע יד

 זַײא טִימ ןּוא ענש טַימ
 ,,. םַײװ ץלַא זיא יֹוזַא

 ... טּבעװש טַײקניּבַע'נַא

 ,ָערנֶעגֲעל ץסַײװ ַא

 ,ּביֹוהנֶא רהָיא טִינ סַײװ ןֶעמ

 .ָעֹרנָע רהָיא טִינ םַײװ ןָעמ
 | טֿכַאנ רָעד ןּוֿפ דֹוס רֶעד

 , טסָארֿפ ןיא טרעװַילגרָעֿפ זַיא

 ,, טסָארֿפ ןיא טרָעװָילגרָעֿפ

 , דְלאוַו ןיא

 ךַימ ןֶעּבָאה טנֶעגַעגֶעּב
 ,ךֶעלָעטיֹוּב ָעננּוי יד

 , ךַאלטָע'רמֹוש ענַײלק יד
 , רלַאװ ןָעסיֹורג ןּוֿפ
 ,ָץֹלֶע גַײװצ ַא גַײװצ ַא
 . } ןהָאטָעג רהָיר ַא לֵיׂטש טָאה
 , םָענָעדַײז ַא .ךרָאש ַא
 ...+טרָעהרָעד ךוא ּבָאה

 0 .. "!ַאׁשא
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 , טַײקגיּבע עמוטש יד
 , ןָאהטעג קנּואװ ַא רָימ טָאה

 , טרהִיֿפֶעגקֶעװַא דלַאּב ןּוא
 , דלַאװ ןֶעטימ ןִיא
 ,לעַיֿפ םִינקז ,םִינקז ןּוא

 , עטרָעטנָאלּפָעצ רֶרָעֹּב טימ

 , ןָאהטעגנָא ןָעלטִיק ןִיא
 ; טרַיצַאּפש טרָאד ןֶעּנָאה
 גירָעגַײנ ןּוא גנערטש ןּוא

 טקּוקָעגנָא ךימ ַײז ןָעּבָאה
 ; ךיז טרָעדנּואווָעג קרַאטש ןּוא
 ?"רֶעוו , רֶע זַיא רֶעוו
 , רַימ ךַיז טֿכּוד גנולצולּפ ןּוא

 .,לָערַײמ-דלַאװ ַא טֿפיֹול םָע
 ענֶעֿפָא ןֶעגיֹוא טִימ
 ,ָענָעקָארשָעצ ןּוא
 { סָאר יז טֿפײל רֶנָענַאװ ןוֿפ

 ? םָאר יז טֿפיול ןֶעמָעוװ ּוצ
 - ,ןעטלַאהּבָא רהָיא זומ ךִיא

 יי גָעוו ןעטִימ ןַיא

 ,ןָעטִושּבֶא רהָיא ענש טִימ

 -= -+ == -- סֶעקלָעטָאג טימ ענש טַימ
 ! ץקרָעֿפיטש ץקנַילֿפ יד
 { ואוו ,יז ןַיא ּואו
 טו טא סייד יי שי =

 , לֹוק-רֶערִיװ רֶעטַײװ ַא
 ; ירשָענסיֹוא רֶערלַיוו ַא
 טא ,יַאח ,ַאה ,ַאח



 - .רעֶדלעֶפ יד ףיֹוא
 וי

 ץֶעמָע זיא רָערלָעֿפ יד ףיֹוא

 , ןֶעגיֹולֿפָעג רֶעסַײװ ַא

 ךעלֿבַײט ָעלַא טָאה רֶעי
 - . ןָעגיֹוצֶעַּב רָעּבלִיז טימ

 סֶעקנָאל יד ףיֹוא טָאה רֶעי

 ; ןֶערָאלרָעֿפ לָעטנַאמ ןַײז

 , טסלָאמַאר ןוֿפ זָיא טְלָעו ס'טָאג !
 .יי ןֶערָאיועג ָעסַײװ ַא;

11, 

 , רֶערלָעֿפ עסַײװ ,עסַײװ יד ףיֹוא;

 , ןֶעַײנש יד ןוא ןֶעגיל ָעֿבלָעװ

 ,רֶעּבלִיז ןִיא יװ עטצוּפענסיֹוא
  ..קָעװַא טֿכַאנַײּב טָעּפש ךִיא ןיּב

 ָעלָאמש ַא ָעלָענָעטש ַא ּבָאה ךיא

 ןֶעטֶערטֶעגסיֹוא ,טָעשטּפָאטָעגסיוא

 ,םָעקנָאל עטַײנשרֶעֿפ ףעִיט יד ףיֹוא

 ,. טֿבַאמָעג ךַיז רַאֿפ קָעו ַא ּבָאה ךִוא

 ןֶע גֵיושֶעג ליטששִירַארנָעגָעלי

 , רֶעדלֶעֿפ עסַײװ יד ןַאד ןָעּכָאה

 , ןיֿפצ רֶעטַײװ רֶעד טנַײװש סֶע יוז

 ...ענש טגיל ןָא גיּבַײא ןּוֿפ ּואוו

 ,רָערנעל ָענָעי ןֶעגַײװש סֶע יו
 ,ןֶעּבֶעל ןָערֶעֹּב ץסַײװ יד ואוז
 , ןֶעצַאלַאּפ ןַײא ןוֿפ טיֹוּב סֶע ּואוו
 ,.. דנַאה-רֶעּביֹוצ ָעמַיהֶעג ַא;
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 / ,הנבל יר טָאה טְקּוקָענ ןּוא

 - ,ןָערֶעטש יד ןָעּבָאה טְקּוקָעג ןוא
 ,,טרֶעדנּואווָעג ךַיז טָאה טֿכַאנ יד ןּוא
 - 1 םּורַא ָאד סָאד טרִיצַאּפש רֶעוו

111 

  ,רָעטַײנשרָעֿפ א , רֶעטַײװרָעֿפ ַא
 - ., טלָעק ןוֿפ רֶעטרֶעווַילגרָעֿפ ַא
 , טָעּברָאהָעגנַײא ,ןֶעגיֹוּבֶעגנַײא
 ,.. דלָעֿפ ןיא ָעלֶעמיֹוּבַא טהָעטש
 , רָעטנָאירָעֿפ ַא רֶערנַיז ַא יו
 ,לַימש רָעד ןיא טרֶעיֹורמ רֶעֿכלֶעוו
 .  מָעשורנָאלּב סָאװ ,רֶערָעדנַאװ ַא יו
 - ...לעִיצ ַא ןהָא ןּוא נָעוו ַא ןהָא!
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 הלא
: 

 יש

 ,קִילַאי ּב ,נ ,ח (שאה תלגמ) הלנמ רעייפ יד (4 7
 ,ּפָאק 29 ןַײרּפ ,ץרַאװש .י ןוֿפ טצֶעזרֶעּבִיא

 ,י ר"ד ןוֿפ טרָינַארֶער ,ךּוּבלעמַאז , אקירעמא 6
 .ּפָאק 80 ןַײרּפ .ןַאמס טרָאוו

 ,'ר 1,30 וריחמ רואל עיפוה התע הז , ישש קלח לוכשאה )0

 , 4 -- ריחמל ר א 'לֹוּכשאהי םג גישהל (7

 | , } -- וריחמ , ןַײטשּפע ,ז יבתכ (8}

 | ,ּפָאק 90 וריחמ ביקינבובוב ,נ .י תאמ ןישידק ןימנתפ (9

 תאמ . תוכרעמ שלשב םידליל ןויזח הכונח ימד (0
 .ּפָאק 15 וריחמ ןיקררפ ןויצןב

 | : רעכיּב עדנעגלאפ ךיז ןע קּורד ם סע
 | ןטימ , עיֿפַארגָאיּב ןּוא ןֶעגנּולהֶעצרֶע ,ןעטֿפירש ,ןַינַײרּב ןבואר 4

 / , רּבחמ ןוֿפ רֶלֵיּב |
 ?  ירּבַאג (9 } דימש רֶעד לָעקנָעי (1 : ןֶעמַארד ַעַײנ רנַאּב ַא ,!ק סגָיּפ דוד (2

 ש 7
 ָש , ןַענרָאֿפ רֶעגעיו טִימ (3 ; ןֶעיֹורֿפ יד ןּוא אש
 ָא/ (ףוריט ַא רֶעדְרֲעמ טסּבלָעזַא ןיֿפ ןעטֿפירש) טריֹומ ַא ,רואינש  (ג רֵׁש
 4 ., רּבחמ ןוֿפ רלֵיֹּב ן'טִימ ;
 /א ךרוד שידוי ןיא טצעורֶעּבִיא ,קרָעװ ָעטְלהָעוָענסיֹוא סקילַאיּב נג ח (4 /
 : זיא גננּוצֶעזרֶעּבִיא יד ,רּבחמ ןוֿפ רֹליּב ץטימ ,רואינש .ז | 68

 | , ן'רּואינש 'ה רָאנ רּבחמ ןוֿפ ןֶערָאװֶעג טּביֹולרֶע וו
 | דלֵיּב ןטימ ,עמַארד ַא .ןערּוטַאקירַאק ,ןָאולְענֶעצַאק קחצי (8

 : , רּבחמ ןוֿפ
 | .ײה, (2 ;"ןעגנומימש בֹומ םֹוי, ({ ,רֶעדנֲעּב ַעַײנ 2 ,רָאטקָעּפ ס .ט (6 ||

 , רּבחמ ןוֿפ רלִיֹּב ןטַימ ,'רָעדלִיּב ץשַימ
 , ןָעּבַאנסיֹוא ץלָאֿפטֿפַארּפ ןַיא ןֶענַײשרֶע ךַילצרִיק ןַעלֶעװ רֶעֹבִיּב ָעלַא יד

 וי סט טי עי

 !/ 8 'רחשהח גאלרעפ רעד == =כ
 |  שירוי ,שִיאָערְּבֶעַה רֶעּבִיּב ןֶעטרָאס ָעֹלַא ןוֿפ להַאווסיֹוא ןֶעטְסֶערג םָעֹד טָאה

 | ,ןֶעֿכַארּפש ָערֶעדנַא ןוֿפ ןּוא
 | .דומל י-פס ןוֿפ להַאוסיֹוא רֶעסיֹורג ַא

 ,מַאּבַאר ןָעמּוקָעּב תֹיִקְיתּויִלּבִיַּב ,תֹורֹות רומ"ת .ןָעלּוש , םִירדח ,סרֶערהֶעל

 : עסערדַא

 ווגגאז, ח אהוואוווו 0237 | יז והש 01 טוטווהתווממש
 21 | ע1 8014 80 ריי עח 48 סה 46 ה 2 ה* :
 808 1'םווזהמסא88 64 ר 2808, 1טץמ818484 164 :
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 {+  "רחשק,נאליעפןא
 . 118:67 ןָאֿפעלעט ,6 16 אקסראמיר , אשראוו

 רֶעֿבִיּב ָעַײנ ערנָעגלָאֿפ ןָענִישרֶע ןָענֶעו

 : ןֶעמּונָעג לַײטנַא ןָעּבָאה סע ןֶעֿבלֶעוו ןיא ךּוּבלָעמַאז , ןעּבלאווש )1

 .װַאטס , שטִיװָארעזַײל ,גרֶעּבנַעטַײװ .מ .י ,ָעלָעשרֶעַה
 -ָאר ןָאזלַענַעצַאק ,ןילטַײצ =, ןַאמשַירֿפ ,ןַאמֿבִיֿפ ,שטיװָאלַאגָעס ,יקס
 .ּפָאק 90 ןַײרּפ , ָץּבַאגסיֹוא עטנַאגָעלע --- : רואינש , דלָעֿפנעו

 ,רָערעיל ן וא ןֶעגנּולהֶעצרֶע , ןעּבעל עסייוו סאד (
 | ןהָאולָענָעצַאק קחצי

 ,ּפָאק 40 ןַײרּפ ,ָץּבַאנסיֹוא ץלָאֿפטֿבַארּפ .רּבחמ ןוֿפ דלֵיֹּב ןטִימ

 :ַאנָעס .י ןוֿפ גנולמַאז:רֶעדעַיל , ןעמיורט עליטש 5)
 פָאק 20 ןַײרּפ .רּבחַמ ןוֿפ רֵלֵיּב ן'טימ שטיוװָאל

 ןוֿפ רֹלֵיּב 'טימ , רואינש ,ז ןוֿפ ַאמָעָאּפ . הנתמ א 4
 ,ּפָאק 10 זַײרּפ .ָץּבַאנסיֹוא ץלָאֿפטֿכַארּפ . רּבחמ | ר

 6 ,פָאק 18 וריחמ ,אריפש ,י ,א תאמ יתמא רופס .ליצמו הדוּפה (8) 6

 ח"ת תורזג ימימ םיענו דמחנ רופס .ךלמה ןתח (6
 ,פָאק 8 וריחמ .ןַאמהָעל מ ר"ד ברה תאמ ,ט"תו -

 יורא פט רשי רפואה סיי

 הע בטל

 | ףױקרעֿפ.טּפױה םוצ ןֶעּבֶענעגרֶעּביא ןֶענֶעז "ררשה), גַאלרָעֿפ ןִיא

 . רָעֿבִיּב ָעַײנ ָערנֶעגלָאֿפ
 : קעטָאילּביּב:לַאנימירק ןּוא םנָאיצַאסנעס

 ןענַאטַאלרַאש רֶער ןוֿפ ןֶענִיגִינֶעק (2 ; ,ּפָאק פ וַײרּפ ,ןֶעַּבֶעל ןוֿפ תֹורֹוס (|
 ,ּפָאק 5 ןַײרּפ , טלָעװ

 ,ןֶעּבֶעל ם'ּוניּבר השמ ןיא ןעטנעמָאמ ףניֿפ (2
 ,ּפָאק 20 זַײרּפ ,םּולּבנָעַילַיל .ל ,מ

 ,ּפָאק 20 וַײרּפ ,שטִיווָאקרָעּב ,ד יי גנּולהֶעצרָע ,סעקרענּוא (2

 / == --224:2/ יי שעשה
 ערי צ
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 .(וויטאמ-סקלאפ)

 ןתח ןייד ןא טמוק סע ןעוו ןאט וטסלאוו סאוו ,יוא ---
 ?ריד טימ ןעריצאּפשמוא ליוו ןוא

 ,ןתח ןיימ ןא טמוק סע ןעוו ןאמ טינ טשינראג טלאוו'כ --
 .רהיט יד ןעסילשרעפ רונ טלאוו ךיא

 רעטסנעפ ן'כרוד טכירק רע ןעוו ןאט וטסלאוו סאוו ,יוא --
 .+ויירא םענייד ןיא רעמיצ ןיא

 ן'כרוד טכירק רע ןעוו ןאט םינ טשינ ראג טלאוו'כ --
 ,רעטסנעפ

 ! ןייז ןירעדרעמ ןייז רונ טלאוו ךיא

 טקנירטרעד ןוא טהעג רע ןעוו ןאט וטסלאוו סאוו ,יוא --
 ךיז

 ? טכאנ ייב םולח וצ ריד טמוק ןוא
 "רעד ןוא טהעג רע ןעוו ןאט טינ טשינ ראג טלאוו'כ --

 -- ,ךיז טקנירמ
 ,םכאלעג ןוא טפיטשעג רונ טלאוו ךיא

 ךיז טגנעה רע יו טסהעז וד זעוװ ןאט וטסלאוו סאוו ,יוא --
 ? קירוצ םהיא טסביירט וד סאוו ראפרעד

 םגנעה רע יו העז ךיא ןעוו זאט םינ טשינ ראג טלאוו'כ --
 = ,ךיז

 ...! קירמש םעד ןעגיוצרעפ רונ קראטש טלאוו'כ

 .קנאב ףסוי

 טי == 8



 גנוטראוורע ןיא

 .שטיווָאמיאאח הנוי השמ ןופ

 טימ ןעבאה עלא ןוא ,ןעזעוועג זיא גאט רעסייה רערעווש א
 רנעבא רעד זיא ןוא ,דנעבא ןעלהיק ן'פיוא טראוועג דלודעגנוא
 ייז ןוא ,ןעראוועג עלא רעדעיװ ןענייז גידלודעגנוא ןוא ,ןעמוקעג
 .גָאט ן'פיוא -- ; טראוועג רעטייוו ןעבאה

 -עגסיוא טײוװ ךיז טאה לעמיה טכאנ רעלקנוד רענהעש רעד
 -סעד א איוו דרע רעצראווש רעטרעווילגרעפ רעד רעביא טיירּפש
 יד ףיז ןעכאה טייו רהעז ןוא .ןעטנאילירב טימ טצעזעב ךוש
 .טנאזיראה ן'טימ גידנעצענערג ךיז ,ןעניוצעג רעדלעפ

 רעמיוב סעטסוק יד ךיז ןעבאה סנעטאש ןעסאמ עלקנוד יו
 {ץרעביא ךיז טאה יוהט רעכיילב א ןוא ,טלָאֿכעג סנעטייוו רעד ןופ
 .ןעביוהעגפיוא ךייט

 ןוא טלעמרומעג לאפרעסאוו סאד טאה גינַאטנייא ןוא ליטש
 |רעד רעביא טלעקייקעג טכיוועג ךיילנ ןעגיבייא ןייז טימ גיהור ךיז
 ןוא שיורעג םענעטסָאמעג א ייברעד גידנעכאמנא ,לחימ ןופ רָאר
 .שינעקשעלּפ

 א טפו5 יד ןוא ,עגידנע טאש א ןעוועג זיא טייהלעקנוד יד
 . ענידנעקעמש ןוא ענ ייר

 רעביא טרעדנאוועג םאזנייא טאה טכאנ רענהעש רעד ןיא
 -סיוא טאה סע ןוא ,טלאטשעג ןעיורפ עטרעיילשרעפ א דעדלעפ יד
 -ענבא ךיז יז טאה ָאד .טכוזעג סעּפע טלאוו יז יו יוזא ןהעזעג
 ,טדאטש עדנעניל ליטש יד טכארטעב ןוא עלייוו א ףיוא טלעטש
 א יו יוזא טכאנ רענידנעטאש רעד ןיא טלאמעג ךיז טאה עכלעוו
 טימ טאה ןוא טלעטשענבא ךיז יז טאה ָאד ,םלוע תיב -ענעזאלרעפ
 ,טלאוו ןענידנעניל טייוו טינ םעד טכארטעכ טייקמאזקרעמפיוא
 -אה ןעסאלב םעד טכאדטעב ןוא טלעטשעגבא ךיז יז טאה ָאד ןוא
 .גראב ןעכיוה םעד טיט טנָאזיר

 .רעדלעפ יד רעביא ךיז יז טאה ןעניוצעג ןוא

 הבא ךיז יז טאה גראב ןעסיורג א ןעבענ ךייט ןופ טייוו םינ
 | .טצילבענפיוא ןעבאה ןעגיוא ערהיא ןוא טלעטשעג

 רָא
 א

 : ופצ = 2 =



 : 'צ
 ןעסאלב א טימ ןאמ רעגנוי א ןעגעלעג זיא גראב ןופ ןעסופוצ

 רעיולב לעקנוד רעד ןיא טקוקעגניירא טכארטרעפ טאה ןוא טכיזעג

 ,טייקטייוו

 א טימ םהיא טאה ןוא ןענאטשעג יז זיא עלייוו עשביה א

 טאה רע ןוא ,טכארטעב טייקמיראוו ןוא טייקגירעגיינ ןופ קוק

 .ןעזעוועג רע זיא טכארטרעפ יוזא -- טקרעמעב טינ רהיא

 טקירדעגסיוא טאה ןאמ ןעגנוי םעד ןופ םינּפ עסאלב סאד

 -ענ ןעניוא עטכא טרעפ ענייז ןיא ךיז טאה סעּפע .גנוטראוורע

 ןעזעוועג רעווש זיא סע רעבא ,גנוטראוורע ןופ םי סעצנאנ א טנעייל!

 םעּפֶע רע טעטראוורע וצ ...רע טעטראוורע סאוו ןענָאז וצ

 ךיז ןעטייקטייוו עיולב לעקנוד ענעי ןופ ףראד עכלעוו ,עטבעילעג א

 רעד ןעו טכיילעיפ רע טעטראוורע רעדא ..,ןעקעלּפטנע לָאמא טימ
 יא ,רוּפרוּפ טימ ןעבראפעב ךיז טעװ טייז חרזפ ןיא טנַָאזיראה

 סע ןעוו דניק א יװ ךיז טעװ ןוז עגידרעייפ ענעטנאילירב יד ,יז

 :עד ךאלעמאּפ ןעקעטשסיורא רעהירפ א ,ףָאלש ןופ ךיז טכאוורע

 |רעלופ רהיא ןיא יז טעװ ךאנרעד ןוא ,ףּפָאק ןעדנַאלב םענעדלָאג

 ...ןעניישרע סיורג

 :.לעסקא .םייב טרהירעגנָא רעגניפ ערהיא טײמ םהיא טאה יז

 : .טקוקעגמוא ךיז טאה רע

 -ענבא ךיז ןעבאה ןעגיוא עסיורג עטמולח'רעפ ענייז ןוא

 .טכיזעג ןעטרעיילשרעפ רהיא ףיוא טלעטש

 רע טאה -- ...? וד טסמוק ןענאוו ןופ ןוא ? וד טזיב רעוו ---

 .טגערפעג ןעגיוצעג ןוא ליטש

 טאה -- ,ןעסיוו דלאב וד טסעוו סאד ? ךיא ןיב רעוו --

 ןדיא ןענאוו ןופ ןוא -- .טרעפטנעענ טלאטשעג עטרעיילשרעפ יד

 .ןענאז ריד ךיא ןעק סאד םוק

 רעטדיוט רענעי ןופ טָא ,טדאטש רעטדיוט רעד ןופ םוק ךיא

 חיב א יו טייקטייוו רעד ןיא ןעטראד ךיז טלָאמ עכלעוו ,טדאטש

 ,..םלוע
 ןעזעוועג טנייה זיא גָאט רעדנעקיטש ןוא רערעווש רהעז א

 רעד ףיא דלודעננא טיס טראוועג עלא ןעכאה סע

 .ןעמוקעג זיא טכאנ יד ןוא -- ,טכאנ רעלהיל

 רעטדיוט רעד רעכיא טכאנ עצנאנ יד ךיז היצ ךיא ןוא

 'עטראוו עלא ,עלא ןוא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד רעביא ןוא טדאטש
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 יוזא סעּפע ןענייז עלא .סאוו סעּפע ןעטראוורע עלא  ...רעטייוו

 -נעגנָא טינ טסול ןייק טאה רימ זא ,טקנעברעפ ןוא טכארטרעפ

 ךיא באה ָאד ןוא -- ;} ןעטראוורע ייז סאוו ,ייז ןעגערפ וצ ןעמ

 רימ רעבא ,ןעטקנעברעפ ןוא ןעטכארטרעפ א ךיוא ןענופעג ךיד

 טינ קראטש יוזא שינעקנעב רעד ןופ ךאנ טזיב וד זא ךיז טכאד

 ..1 עלא רהיא טראוו סאוו ףיוא ,רימ גאז אט --- .ןעמירגעגנָא

 .טרעפטנעעג רע טאה -- .גָאט ן'פיוא עלא ןעטראוו רימ ---

 ...טרעדנואוועג שינָאריא ךיז יז טאה -- ? גאט ן'פיוא ---

 רהיא טאה גאט ןעצנאנ םעד ךיז טכאד ,טינ סע העטשרעפ ךיא --

 ...ןעזעוועג סייה רהעז זיא נאט ייב ...טכאנ רעד וצ ןעניוצעג ךיז עלא

 רעד םוראוו ,ןייז רעסייה ךאנ סיוועג טעװ גָאט רעדנעמוק רעד ןוא

 ןייז טעװ גאט רעד זא ,טזייוועב סאוו ,רערהָאלק א זיא טנָאזירָאה
 ...רעגידנענערב א

 ךייֵלנ רע טאה --- ,ןעמוק ךאד זומ רעד ,נאט רעד רעבא ---

 זיא סע .ןעטראוורע רעסעב םהיא רימָאל ָאט --- ,טדערעג גיטליג

 ...גיד בוט םוי רהעמ סעּפע

 .טלעכיימשעג טאה יז

 ,טגרעפעג יז טאה -- ? טבעילעג זיא סע ןעוו וד טפאה ---
 7 .עי א

 ןעבאה עטבעילרעפ עדנוזעג זא ןעסיוו ךאד וד טספראד ---

 םעד ךאנ טינ ךיז ןעהיצ עטבעילרעפ עדנוזעג ...לעיצ םעד דנייפ
 -העש ןיילא ךיז ראפ ןעפראד ךיז ןעלאז ייז ןעכלעוו ןיא טנעמַאמ

 -רעפ יד ייב זיא גנאנרעביא םעד ןיא ,גנוטראוורע רעד ןיא ...ןעמ

 | ...קילנ עטסכעה סאד עטבעיל

 ,!עבעל ןיימ ןיא טראוועג ןיוש ךיא באה לעיפוצ רעבא ---

 ךיוא רימ זיא סע --- .קיִלנ ןיימ ןעסייה לאז אפונ ןעטראוו סאד זא
 טראפ זופ סעּפע ןוא --- עדנוטש סננוטראוורע רעד ןיא גידעמוא

 -וטש רהעז ,סעקראטש רהעז : ןעמולרָאפ ךאד זומ סעּפע ,ןהעשעג

 ...ןעגנערב גאט רעיינ רעד רונ ןעק סאד ןוא -- ,סעגידמער

 -- ,ןעביוהעגנָא ליטש יז טאה -- ,וד טספאה טסיזמוא ---

 -אל םעד רעביא רעדנאוו ךיא זא נָאטראפ ןעצנאג םעד ...טסיזמוא

 ךאד ןענייז סאד ,טאג ןיימ רעבא -- ,עדנעטראוורע יד ןופ .רעג

 טא ..{ סנעטאש ראג דאד ןענייז יד ! טינ ןעשנעמ ןייק רהעמס
 טגאזעג טנערעגפיוא יז טאה ...! ןָא רונ ייז קוק ...! ןָא ייז קוק

 2 לא } --4 -- ,: :



 .טדאטש ןוא דלאוו ן'פיוא דנאה ן'טימ גידנעזייוונָא

 טקוקעג םורא ךיז טאה רע

 | ? ןעטראד וד טסהעז טאוו ---

 .טרוק םע ןוא ,סנעטאש עגידנעגעוועב סעּפע העז ךיא ---

 . 2 א +| טלאוו דלאוו רעצנאג רעד יװ ךיילנ סיוא סעּפע

 .ןעטעוייס עדנענעוועב ןיא טלעד

 טכודעגסיוא ךילקריוו םהיא ךיז טאה טונימ רעד ןיא ןוא

 -ייא ּפִא ךיז ןעלייהט ייז ןוא ,ךיז ןענעוועב דלאוו ןופ רעמיוב יד זא

 דלעפ עצנאג יד ךיז טאה ךיוא יקאט דלאב ןוא .עדעדנא יד ןופ ענ

 ,םנעטָאש ןופ רענאל א ןיא טלעדנאוורעפ

 לָאמא טימ טלאוו ץלא יו יוזא ,ליטש רהעז ןעראוועג זיא סע

 ,לאפרעסאוו רעד טשיורעג טינ טאה סע : ןעראוועג טרצווילגרעּק

 רעלהיק רעד ןוא ,ןחעטש ןעבעילבעג זיא ?הימ ןופ דַאֹר יד ןוא

 .ןעוָאלבעג טינ טאה לעטניוו

 יוזא ,רוטאנ עצנאג יד יװ יוזא ןעזעיוועגסיוא טאה סע ןוא

 ןא סעּפע ןיא טלעטשעגכא טונימ א ףיוא ךיז טלאוו ,טייצ יד יו

 ?אמא טימ סעּפע ןעטלאוו ייז יו ךיילנ ,דנאטשוצ סגנוטראוורע

 .ןהעשעג סאוו סעּפע ףראד סע זא טלזיפרעד

 -עג זיא ץלא ואוו ,ןעזעוועג סע זיא טנעמאמ רעליטש ןייא '

 ןעבאה רעסיוב יד ןופ ןעצטיּפש יד ןעוו ,טרעווילנרעפ ןעכעילנ

 -עג םנעטָאש יד ןענייז ןעקעלפ עטדיוט יו ןעוו ,טרהידעג טינ ךיז

 .ןענעל

 רעהירפ יו ץלא ןוא ,ןוהטעג זָאלב א לעטניוװ רעד טאה רעבא

 ןעצטיּפש יד ןעגיובעג ךיז ןעכאה סע : ןענעוועב ןעמונעג דיז טאה

 "ייקעג ךיז רעהירטפ יו טאה לאפרעסאוו רעד ןוא ,רעכיוב יד ןופ

 ןעמונעג ךיז טאה ?הימ ןופ דָאר יד ןוא ,טשיורעג ןוא טלעק

 .ןעהערד

 ךיז טאה ןעגראמ ןעטנהָאנ םעד ןופ טייקליטש רעד ךרוד ןוא

 .גנאזעג רעראברעדנָאז א סעּפע ןערעה טזָאלעג לאטא טימ
 .טרעהענוצ ךיז ןעבכאה ייז

 .טנערפעג יז טאה -- ? סנעטָאש יד ייז ןעגניז סאוו ---

 | .דעיל סגנוטראוורע רעייז ןעגניז ייז --

 : ? ייז ןעטראוו ןעמעוו ףיוא ןוא ,סאוו ףיוא ---

 /ךיא סייוו ןעמעוו ףיוא -- ,ןעצעמיא ףיוא ןעטראוו ייז ---

 | ..םינ ךיוא ןיילא |
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 ייז ןעמעוו ףיוא רעגינעי רעד זא וד טפניימ ןעד וצ ןֹוא ---

 ...? ןעמוק טעוװ ןעטראוו

 ...טינ טכיילעיפ ןוא ,עי טכיילעיפ ---

 ,טלעכיימשעג שינָאריא טאה יז

 יזא ךיז יז טאה -- ,גנאזעג רעייז זיא ענדַאמ סעּפע --

 ןעגניז רעייז ןיא זא ךיז טכאד רימ ןוא --- .טגאזעג גידנערעהוצ יו

 -ניז ןעשנעמ עלאמרָאנ ,עדנוזעג -- .שינעקנעב לעיפ רהעז טגעיל

 ? ייז ןעקנעב ןעמעוו ךאנ ...יוזא טינ ןענ

 ...ןעבעל ן'כאנ טכיילעיפ רעדא ,טאנ א ךאנ טכיילעיפ ---

 -אה ייז ,טָאג א טאהעג לָאמנייא ןיוש ךאד ןעבאה ייז ---

 ..טבעלעג לָאמנייא ןיוש ךאד ןענ

 ייז סאוו סאד ; סנעטָאש ןופ רוטאנ יד זיא יוזא טָא ---

 םעד ךאנ ,טינ ןענאה ייז סאוו סאד ןוא ,סואימ ייז טרעוו ,ןעבאה

 .ייז ןעקנעב

 .טרעלקרעפ ךיז טאה יז

 -נא ךאלעמאּפ ךיז טאה ןעראילַאק רעסאוו ענהעש ןיא יו

 םעד טבעוועגנייא טאה יז ןוא גנורעמעד ןעגראמ עיורג יד טקורעג

 .טייקיורג ןופ זאנ ןעניטכיזכרוד א ןיא חטש ןעצנאנ

 -יד א טימ טבראפעב ךיז טאה טייז חרזמ ןיא ?עמיה רעד

 -אה עיניל רעוועזַאר רעד ןופ טייוו טינ ןוא .נאלשבָא ןעוועזָאר םענ

 ןעניוצעגסיוא ,טיירב רעצנאג רעד רעביא ןעפיירטש ןיא ךיז ןעב

 לעמיה ןופ ?עקניוו ןיא ןוא -- .סנעקלָאו ךלימ עסייוו רעקיטש

 .ןערעטש ןענרָאמ רעד טלעקניפעג טאה

 רעניהור רעד ןוא ,לעטניו רעלהיק א טאה ןעזָאלבעג ןוא

 ,ךוט א יו ןעדלאפ ןיא טללעוועג ךיז טאה ךייט

 .ןעגעוועב ןעמונעג סאוו ךיז טאה טייקטייוו רעיורג רעד ןיא

 רענאל א ןיא יו ךיז ןעבאה סנעטָאש עראס עכיילב יד ןֹוא ---

 .דלעפ ן'רעביא ןעטָאשעג רעדנאנראפ

 -ענכא ךיז ןעכאה רענאל םענעטאש ענג רעדנאנרעפ םעד ןופ

 .ייז וצ טרעטנהענרעד ךיז ןעבאה ןוא ,סנעטָאש עכילטע טלייהט

 טימ סנעטאש יד ןעמנאה --- ,גיהור יוזא רהיא טציז סאוו ---

 ןוא זנוא טיס טמוק --- .ייז וצ טדנעוועג ךיז לוק ןעטקיטשרעפ א

 ...ןענניז זנוא טפלעה

 רבק ןופ ןעטלאוו ייז יו ךיילנ ,ןעטלאטשעג ערעטסניפ ןוא

 -יוא ערעטסניפ ערעייז ןופ ןוא ,ןעזעוועג ייז ןענייז ןעכארקעגסיורגג

 יא
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 8 צ
 .טסָארפ רעבילקערש ןימ א ,טלעק א טעהייוועג טאה ןעג

 : .טרעדיושעגכרוד טאה ייז

 -עג ייז וצ ךיז יז טאה -- ,זנוא ןופ רהיא טליוו סאוו ---

 | 61 ןעבעל רימ זא טינ ןעד רהיא טהעז -- .טדנעוו

 --- ,עגידעבעל יד ןָא טקוק ...! ענידעבעל יר ןָא טקוק ---

 .טכאלעג שילפייט ייז ןעבאה

 -- .ןוהטעג ןערב א ןעניוא ערהיא ןעבאה ךילמייהנוא ןוא

 -ָאמ א ןעזעוועג זיא סע .ןעקארשרעד יו יוזא ךיז ןעבאה ייז ןוא

 ןעבעל ןוא טדיוט רעד יו ךיילנ טקוקעגסיוא טאה סע ןעוו טנעמ

 -עג וצ טכיזעג ערעדנא יד ןעגעקטנא ענייא ןענאטשעג ןעטלאוו

 : יי - .טכיז
 -עיבעג ןוא גנוטכארעפ טימ יז טאה -- ! טדניוושרעפ ---

 עגידנערעדנאוו ןוא עקנארק רהיא טדניוושרעפ --- .טדערעג שירעט

 ..,גנומיטש רעקנארק רעייא טימ טפול יד טינ טעטסעּפרעפ ...תומשנ

 רעטציא ןוא ,טרעטאמראפ ןיוש זנוא טאה רחהיא ...! גונעג ,גונעג

 | ..1 ןעבעלפיוא רעיירפ לעסיבא זנוא טזאל

 יד ןעבאה -- ,ןעדניוושרעפ וצ ןיהואוו טינ ןעבאה רימ ---

 -יירפ טעוו דלאב ...ןערעוו גיטכיל טעוו דלאב --- .טדערעג סנעטאש
 ...ןערעוו רעכיליירפ ןוא רע

 .טלעכיימשעג שינָאריא רעדעױו טאה יז

 .טרערעג יז טאה -- ,גאט ן'פיוא רהיא טפָאה טסיזמוא ---

 ןעטכיילעב טעוו רע : ןעכאמ רעדנעלע ךאנ ךייא טעוװ גאט רעד --
 ...דנעלע ןעכילסעה רעייא

 ןעבאה ףּפעק ערעייז ןוא ,סנעטאש יד ןענאטשעג ןענייז סע

 .ןעזאלעגּפָארא ךיז

 סנעטָאש יד ךיז ןעבאה --- ? ןוהט רימ ןעלאז סאוו ָאט --

 -גנאל טרָאפ זנוא זיא'ס זא ןוהט רימ ןעלאז סאוו --- .טגאלקעג
 ..! ןעבעל זנוא בעיג --- גילייוו

 ...ןעקנעב וצ ףיוא טרעה ---

 ...עטדיוט יו רעגרע רימ ןענייז סלאמאד --

 יד -- לעמיה רעד ןעראוועג ץלא זיא רענייר ןוא רעכיילב

 טאה טייז חרזמ רעצנאג רעד ןוא ,רעיורג ןוא רערהעלק ץלא טפול
 .רוֿפרוּפ ןעכייוו םעניד א טימ טבראפעב ךיז

 -עג רעניטנעק רהעמ זיא סנעטָאש ןופ עעמרא עצנאג יד ןוא

 א טקרעמעב ךיז טאה רעגאל םענעפרָאוװאוצ רעייז ןיא ןוא ןעראוו
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 .גנוגעוועב !עגידרעביפ ןוא עגיהורנוא

 נָא סנעטָאש ןופ עעמרא עצנאג יד טאה לָאמא טימ ןוא
 'ענ רעראברעדנַאז א סעּפע ןוא ,עדליוו יו ןעצנאט וצ ןעביוהעג
 ,רעליימ ערעייז ןופ ןעסירעגיורא ךיז טאה גנאז

 -סיוא יז טאה -- ...! ןעראלרעפ ןענייז ייז ,טאג ןיימ ---
 ןעטדיוט םעד -- ץנאט ןעטצעל רעייז ןעצנאט ייז --- .ןעירשעג
 רימ ןעלעוו טכיילעיפ ...! ייז וצ ןעהילפ רעכיג רימאל .,.! ץנאט
 ...ןעוועטאר ןענעק ךאנ ייז

 אש יד וצ ייז ןענייז דניוו ןופ ןעגארטעג יוװ ,דניוושעג ןוא
 .ןעניולפעג סנעט

 ןעניוא עגידנעסיש רעייפ טימ יז טאה -- ...! טלאה ---
 .ןעירשעגסיוא

 -רעפנוא ןופ ןירעגָאזנא ןייא יו ,המקנ ןופ ןיטענ א יוװ ןוא
 -אטשעג םירא ןעטקערטשעגסיוא ןא טימ יז זיא םרוטש ןעכילדיימ
 .ייז רעביא ןענ

 -נייא ןעבאה ןוא ןהעטש ןעבעילבעג עלייוו א ףיוא ןענייז ייז
 -רע רעכילרעדנואוו רעד ןיא ןעגיוא ענרעזעלג ערעייז ןעבארגעג
 יו .גנונייש

  .טגערפעג דנעלהעפעב יז טאה ? רהיא טצנאט סאוו --

 ...גָאט ןענידנעמוק דלאב םעד ןעגעקטנא ןעצנאט דימ ---
 ...ןעמוק טינ לָאמ ןייק טעוו גאט רעד ---

 ! זנוא ןופ טסכאל וד ---

 ...טינ לָאמנייק ךאל ךיא ---

 ןעבאה -- } ןעמוק טינ טעװ גאט רעד וד טסניימ סאוו ---
 רעד טרעוו סע רָאלק יו טייז חרזמ ןיא קוק ,ונא --- .ןעירשעג ייז
 | | | ...לעמיה

 -אוועג ראלק ?הָאמ ןענַאילימ יוזא ןיוש זיא לעמיה רעד --
 .ןעזעוועג טינ ץלא זיא גאט ןייק ןוא --- ,ןער

 ןעזעוועג זיא סע ...! ןירענניל א ,ןירענניל א טזיב וד ---
 רימ ןוא ,ןעטראוו רימ ןוא --- גָאט רעטייוו ןייז טעװ סע ןוא גָאט
 ! ןעטראוו

 .טכאלעג גנוטכארעפ טימ טאה יז
 טאה רעבא -- ,ןָא גיבייא ןופ טראוו רהיא זא סייוו ךיא ---

 ? טראוורעד סעּפע ףיוא ןעוו ךיז רהיא

 -רעד ךיז ןעלעוו רימ ...! ןעטראוורעד ךיז ןעלעוו רימ ---
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 ...! ןעטראוו

 גנאל ןיוש רהיא טעװ ןעטראוורעד ךיז טעוו רהיא רעדייא ---
 ...ןייז טדיוט

 ...| ןעבעל ןעלעוו רימ ,ןעבעל ןעלעוו רימ ---
 ףיוא ןייא ךיז טקוק -- : ןעזייוו סאוו ךייא לעוו ךיא ---

 ,..טראטש רעטדיוט רעד

 -נעגיל טייוו טינ רעד וצ ףּפעק יד טרהעקעגבא ןעבאה עלא

 עלא ןופ ךיז טאה יירשעגסיוא רעכילרעמָאי א ןוא טדאטש רעד
 ,ןעסירעגפיורא רעליימ

 -ראווש א ןעביוהעגנפיוא ךיז טאה טדאטש רעד רעביא ןופ

 ,רעייפ סעננעטש עטיירדעג עננאל טימ טיירדעגכרוד ךיור רעצ

 רהעמ רעטייוו ץלא ךיז ךורבסיוא ןעדליו א טימ ןעבאה עכלעוו

 יו ןעראוועג טבראפענבא זיא לעמיה רעצנאג רעד -- ,טײרּפשרעפ

 ,,,טולב טיימ

 ,ןעסירעג ןוא טקאנקעג ,רעייפ סאד טמערוטשענ טאה סע

 טלעקייקעג ןעקלאוו רעקיטש עצראווש יו ךיז טאה ךיור רעד ןוא

 .ןעטפול רעד ןיא סייוו סעברוה

 -נואוושרעפ זיא ןענראמהירפ םעד ןופ טייקלעקנוד בלאה יד

 ,ללח ןעצנאג םעד טלעיפעגנָא טאה רעייפ רעטיור טולב ןוא ,ןעד

 ,רעייפ ןיא טקנוטעגנייא טרעוו ץלא זא ןהעזענסיוא טאה סע ןוא

 יטרעטסניפ ץלא ןעראוועג זיא לעמיה רעד רעטיור סאוו

 -יוצ טבעוװשעג טאה ארומ עכילקערש א ןוא ,ןעזעוועג דרע יד זיא

 .דרע ןוא ?עמיה ןעש

 ,ןעגנולקעג רעקעלג יד ןעבאה גינַאטנייא ןוא נידעמוא ענדָאמ
 ןעטצעל םוצ ייז ןעגנילק סאד זא טלהיפרעד ןעטלאוו ייז יו ךיילנ

 .ןעסעפיוא רעייפ סאד ייז טעוו דלאב ,דלאב זא ,לָאמ

 |ן-עג סנעטָאש יד ןעבאה -- ! ןענערכ רימ ,ןענערב רימ ---

 ...1 טעטכינרעפ טרעוו בָאה ןֹוא סטוג עצנאג רעזנוא --- .טרעמָאי
 ,טלעבויעג יז טאה -- ! טדאטש עטדיוט יד טנערב סאד --

 -נואוו א ראפ סאוו ךא ...! טדאטש עטליופרעפ יד טנערב סאד --

 -ענ יזא לָאמא טאה םיור ,םיור ...! זיא סע דליב עכילרע'ד

 ..| טנערב

 ןוא טקורענּפָארא ךיז טאה טכיזעג רהיא ןופ רעיילש רעד

 "נא טימ ןעדנוצעגנָא יוו יוזא ךיז ןעכאה ןעניוא עסיורג ערהיא

 -נאנראפ ךיז ןעבאה ראה ערהיא .,רעייפ ןעשלעפייט ךילמייחנוא

 טי == 4
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 2 אט
 -עג ןעגנאלש ןיא יוװ יוזא ,ןעלאפעג ןענייז ייז ןוא ,ןעזאלעג רעד

 -עוועג ןיא קוק רהיא .ןעקאנ ןערהאלק רהיא םורא ,ןעקאל עטיירד

 ןוא שירעטעיבעג קירדסיוא סטכיזעג רהיא --- ,גיד'ארומ ןעו

 ,דנעריפפמואירט

 -ךיוט סעלא לאז ןוא ...! טדאטש עטדיוט יד טנערב סע --

 ...| ןערעוו טנערברעפ עט

 -ענראפ סנעטָאש יד טימ זיא סעכילנייוועג טינ סעּפע ןוא

 ינייא ערעטסניפ ערעייז ןוא ,ןעראוועג דליוו יו ןענייז ייז .ןעמוק

 ננולפייווצרעט עכילקערש א טקירדעגסיוא ןעבאה ןעגיוא ענעלאפעגנ

 ,טסולעכאר עניטשרודטולב א ןוא

 -ראוועג רהיא וצ טייקדליוו רעטעשויוצ א טימ ךיז ןעכאה ייז

 : ןעירשעג לוק ןייא ןיא דליוו ןעבאה ןוא ןעפ

 וד ,וד ..! ןענערב רעזנוא ןיא גידלוש טזיב וד ,וד ---

 ..! רעייפ םעד טכאזרוארעפ טסָאה

 ײז ןעבאה ...! רהיא טע'גרה'רעד ! רהיא טע'נרה'רעד ---

 .ןעירשעג

 .טכאלעג שיטָאּפש טאה יז ןוא

 סעכ טימ עלא ךיז ןעבאה עילאווכ םרוטש עדליוו א יוװ ןוא
 יז זיא טנעמַאמ ןעבלעז םעד ןיא ןוא ,ןוהטעג ףראוו א רהיא ףיוא

 ,דרע רעד וצ טדיוט ןענעלעג ןיוש

 -ופ ערהיא טלעכיימשעג ךאנ ןעבאה דנעריפּפמואירט רעבא

 : ןעדייר טלאוו לעכיימש רעד יו ךיילג ,ןעּפ

 רהיא -- ? ! טע'נרה'רעד ךימ רהיא טאה ןעד וצ ןערראנ ---

 ...טעדרָאמרע טסבלעז ךיז טאה

 רעניטכיל ןעזעוועג יז זיא ןעננאגנעגפיוא זיא ןוז יד ןעוו ןוא

 ןענאטשעג יז זיא עגידרעייפ א ,עטיור א ; לָאמ עלא יו רעטיור ןוא

 ןוא רעדלעפ יד ןעטכיולעב טאה יז ןוא טנאזירָאה ןופ גערב םייב

 טסיוו ןוא טסוּפ רעבא --- .טדאטש רעטנערבענבא רעד טימ רעדלעוו

 ןעמעוו ראפ ןוז רעד ןעזעוועג טינ זיא סע ןוא ,ןעגעלעג ץלא זיא

 ...ןעטכיילוצ

 טי יא =
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 26 2827 7 לא עא 27 לע

 .ןיטעג ןיימ = ;) : וו :
 '=+ דראג

 םולח רעטבעוועג-דלאגנ א יו
 ,טפוד-נעמולב טימ טּפַאזעגנֿא

 ןיטעג ןיימ רימ וצ ּפָארא טבעווש
 .מפול רעד ןופ ךאלמ 8 יו

 ! ןעלמיה -- ערהיא ןעגיוא יד ןוא
 -- !ייווצ ןעלמיה-עיולב ,עּכעיט
 ןענוז ייווצ זא ךיז טכאד רימ ןוא
 ..ייז ןיא ןע'פושכ ,ןעהילנ

 ןעבעל ןופ לאווק א -- קילב א סרחיא
 -- טצנאלג ניבייא עבעיל יד ואוו
 גנילליווצ-ןעיליל ַא -- טסירב ערהיא
 ..טצנַאלפרעפ ןיילא טאג ןופ יו

 -- ןעסוק ןופ טסענ א -- ליומ רהיא ןוא
 ; רילָאק רענרוּפרוּפ -- ןעּפיל

 ,גנוהילב-םימשכ א -- ךואה רעדעי
 ...רישדןעגרָאמ א -- סוק רעדעי

 ןעלארטש עילאפ ַא -- רָאה ערהיא
 -- ןח טימ עטלעזיירקעג ןיד
 לעזנערפ-ןעדלָאג ַא -- קָאל רעדעי
 .ןהעשרעדנואוו דעטנורַא טגנייה

 ,עטבעילעג עשילמיה ןיימ זיא'ס
 -- -- הור ךיא ןיפענ רהיא ייב סאוו
 ,עכייוו-טעמאפ יד ,דנַאה רהיא טימ
 -- -- -= ֹוצ ןעגיוא יד רימ יז טכַאמ

 .רעלדַא .י
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 .תושמשזר ןיִּב

 -נוא יו םורא זיא סעלא ןעוו ,טייצ תושמשה ןיב יד בעיל ךיא

 ןייא ןיא טשימענפיונוצ ןיא ןעטָאש ןוא טכיל ןעוו ,טמיטשעב

 .ןייש ןעהטאמ-שינָאמראה

 ןעסקאוו ,ןערָאבעג טפול רעד ןיא ןערעוו סנעטַאש דנעבא

 טכיל יד ךיז ןיא ןייא ןעּפאז ,טייקלענש עראבטכיזנוא ןא טימ

 .גָאט ןופ נוצ-םעהטא ןעטצעל םעד סיוא ןעשעל ןוא ןעלהארטש

 םימ טנעגענעב גָאט ןענידנעבראטש ןופ שיור רעטצעל רעד

 -ּפעש א נירנעפאש ךיז טשימראפ ,טכאנ רעד ןופ ןעגייווש םעד

 .גנאלק ןעשט

 ,גָאט ןופ גנאלק ססוג רעד טפול רעד ןיא ךיז טנארט'פ ןוא

 .גנאזעג טכאנ ןעטשרע םעד טימ לופ ריוא רעד טרעוו'ס ןוא

 -נאצ ןופ ןייש ןעהטאמ ןייא םורא ץלא ךיז טהעז'ס ןוא

 ..יערעוו ןערָאבעג ןיא טשרע טלאהח סאוו טכאנ ןוא גָאט ןעגידנעק|

 : | ...ףיונוצ ץלא ךיז טסיג'ס ןוא

 טקעדעב ןייש ןענידלעבענ ןופ טבעוועג ,דיילק-דנעבא ןייא

 .וצ ניא סאד טבילרע טכאנ עגנוי יד סאוו חמש ןעצנאג םעדי

 .ןהעז

 !ןוא ,טעבעג טכאנ רעייז רעמיוב יד ליטש ןעלמרומ סע
 ,-טכיל טייצ-רהָאי יו ...ףורענ-טיוט א טפול רעד ןיא ךיז טלהיפ'ס

 ...גָאט רעד ןיא ןעברָאטשעג ;ןָא ןערעטש יד ךיז ןעדניצ ,ךעק

 | ..טכאמ רעלופ טימ טצעי טשרעה טכאנ יד

 |-קנעב רעטמיטשעבנוא טימ ץראה סאד ןָא ךיז טלליפ ןאד
 | ..עכילרחעלקרענוא ןעגנאלרעפ ןוא ןעשנואוו טימ ,טפאש

 ךיז ןיא ןעּפאזנייא לאז ךיא ןיימ --- רונ ךיז שניוו'כ ןוא

 ףיוא לאז ןעשעלסיוא ךיז טכייל ןעלהארטש יו ,םי דנעבא רעד

 ,םאלפ ס'נעבעל ןיימ

 .ןימַאשזדנעב .ד
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 יב
 .טכאנ

 ןוא סינרעטסניפ ןופ םי א ךיז רעדנאנאפ טסינ'ס ןעוו

 רונ טינ ןוא ;ןָא סעילאווכ ענייז טימ טלעוו עצנאנ יד טקנירט

 רעד ןיא םיוק טקנאצ סאוו ןייש ןעהטאמ ןעדעי רונ ,טכיל סעלעה
 -אש ןיא טלעו עצנאג יד טדיילק ןוא טכאנ יד טקיטשרעד ,טפול

 .-זָאלדנע ןא ךיז ראפ גיוא סאד טהעז'ס ןוא ; ןָא רעדיילק ןעט
 -- ,טליהעגנייא סנעטָאש ןיא טלעוו עצנאנ יד --- םי ןעצראווש

 להיפ'כ .סינרעטסניפ ןופ םי ןיא ךיז ןערָאלרעפ יוװ ךיא ?היפ

 ףימ ןעלגניר סעילאווכ-נעטַאש ;טכאנ יד ךימ טמעראמוא'ס יו

 יד סיוא ןעשעל ,טסורב ןיימ ןיא ךשוח סנעּפָארט ןעפעירט ,םורא

 ןוא ..טרָאד ךאנ םיוק ןעהעילט סאוו גנונעפָאה ןעקנופ עטצעל

 ..םוהת ןעצראווש-זאלדנע ן'א ןיא ךיא קניז םאזננעל ,םאזננאל

 ןימאשזדנעּב .ד
 א יב א יב א י2/ ןוא ווא יהי א ידי א יע 7 ןוא 7 ןא יז זא יי זציז ןאי- א יד ןוא 7 דא יד זא 7 זא :

 ,לעדעיל א

 ךייט םעד ייב ןעשונאלב וצ בעיל'כ

 ,טכארטרעפ רעט'םולח'רעפ א

 ענהעש א ןיא ,עלוטש א ןוא

 ,טכאנ עגיד'הנבל א

 ? ףיוט םעד ייב ךיא העג םוראוו

 ? טרָא םענעי ךיא בעיל םוראוו

 עטסבעול ןוא עטסרעויט ןיימ וצ

 .,. טראד ךיא ךוז ןעצראה ןיימ ןופ

 ךייט ןופ גערב ןעטייווצ ן'פיוא

 / ;טכאגנ עליטש ,ענהעש עדעי

 לעדיימ א טראד ןעשונאלב ךיא העו

 --- טכארטרעפ ,עט'םולח'ראפ א

 ? םוא טראד איו טעשזנאלב םוראוו

 ? טרא םענעי איז טבעיל םוראוו

 ןעטסבעול ןוא ןעטסרעווט םעד וצ

 .? טראד 'ו טכוז ןעצראה רהיא ןופ

 .בייל ינאמ
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 0 .גנורענניררע 6 00
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 ! טיירב אדא'ס ! םייוו ארא'ס
 .קילב ןעכילשנעמ םעד ראפ

 טיובעג רעטניוו רעד טאה'ס
 .קירב אזא טכאנ רעגיא

 םיוב ןייק טינ ,םַאצ ןייק טינ
 ; טלעוו איד ןעפָא ןוא יירפ

 -- בורג ןייק טינ ,ךייט ןייק טינ
 .טלעפעג ריד ןיהָאו הענ

 דלעפ עטיירב ,דלעפ עפייוו

 ,להָאמש עלעגעוו 8 ןיא
 דרץעווש רעדנעצסילב ט איוו

 .לָאהט םעד ןעייווצ ףיוא םלייחמ

 טרָאד עלעטניפ א ןוא

 ,ץדראווש ןוא ןיילק ,גילפ א איוו
 פָאלַאג ןיא טננירּפש ןוא טצנַאט

 .ץראה עסייוו ס'דרע רעד ףיוא
 : טננילק עלעקעלג א ןוא

 ,ןַאט ןייז זיא לעה-ךאלהערפ
 ,שטייב איד רעשטוק םייב טקַאנק'ס

 ןָאק רע איוו דרעפ סָאד טנארמ'מ
 ,טדָאמש ןופ רחוס א םרחהָאפ'ס

 ,דלענ לופ םעזוב א טימ
 ,ץלעּפ ןעמעראוו ַא ןיא

 .טלעק ראפ טלעסיירט םהיא ךאד
 נָאט םעד םוא ףיול ךיא ןוא

 .םַאנ רעד ףיוא ליוח-טעקטנ

 םייווש ןופ ןוא ...םייח זיא רימ
 ..םַאנ רימ ןערעטש רעד זיא

 .קינלָאר .י

 --14--ה



 08 ר
 .םולּב עטיור יד

 יאּבאר .ָא ןופ
 א

 (תילנרמ הידידי טעמריוועג)
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 ןעבארג ,ןעפעיט א ןיא טקעטשרעפ זיא לעטדעטש סאד

 "מיה עכיליולב-ןירג ןוא עטיירב ךיז ןעטיירּפש ןעביוא ןופ .עענש

 ,עטרעטיצרעפ א ,ענערארפרעפ א טפיול ןוז עקניניילק יד ןוא ,ןעל

 יד ןופ .לעטדעטש םוצ גיטליגכיילג ןוא טלאק ןיא ןוא בָארא גראב

 -לעמיה םוצ ,עגיטכיזכרוד ,עכיילג ךיז ןעהיצ סנעמיוק עגירדינ עניילק

 -יולב ,ןעגיטסארפ ןיא טראד ןערעוו סאוו ,ךיור ,ןעלייז עדנעקערטש

 טּפאכרעפ יװ ,םוטש .ןעכארקוצ ןוא ןעמואוושרעפ םיור ןעסייוו

 "ייצ עגנאל ייווצ יד ןעהעטש ,קנאדעג ןעכילרעה א רהעז סעּפע ןופ

 ענרעבליז-עענש ,עסייוו טימ "סאג רענהעש, רעד ןיא רעביטש ןעל

 ןוז רעד ןופ ,ענייר-טינ ערעייז טימ ןעקוק ןוא ,רעכעד-סעקאּפלָאק

 -- עענש ןעכיילג ,ןעשירפ םעד ףיוא ,רעטסנעפ ענערארפענבא

 םיפ ןעבָאה וצ גנאלרעפ ןימ אזא קנאדעג רעכילרעה רעד זיא רשפא

 -נאל א ןעכאמ ןוא עענש ןערהאלק םעד רעביא ןאּפש א ןאט וצ ןוא

 .טירט עכיילג עפעיט ןופ סאּפ ןעג

 ,"סאג רענהעש, רעד ןיא ץנאג ןוא ךיילנ זיא עענש רעד

 םָאה סופ ןייק ןוא ,טרהירעב טינ ךאנ ,ךיז טכאד ,םהיא טאה רענייק

 רענהאוונייא יד ךיז ןעטכארט -- ןעטארטעג טינ ךאנ םהיא ףיוא

 טינ ןעגאוו ייז ןוא דליוו ,בארג ןענייז סיפ ערעייז זא ,סאג רעד ןופ

 לעדייא יוזא סיפ ערעייז ןענייז וצ ;עענש םענייר םעד ןעטערט וצ

 ,ןערוּפש ענייק טינ ןעמ טנעקרעד ,ןעטערט ייז ןעוו זא ,גנירג ןוא

 ךיז םהיצ ,עענש רענייר ?טרעטשוצ טינ טרעוו טייקצנאג סאד ןוא

 טּפעלש ןוא סיפ ענייד רעטניה ךיז טיירּפש ןוא זיוה םעד ןופ סיורא

 טסלאז ןוא ,טיירב ןוא טסעפ סיפ ענייד לעטש ,שנעמ קוק :ךיד

 טראד ןענאּפש טסלאז ןוא שינעפעיט א ץענרע ואוו ןעטסעמסיוא

 זעגראמ ןוא .סופ א ןעלעטש וצ טגאוועג טינ ךאנ טָאה רענייק ואוו

 "ייז טירט ענייד זא ןהעז וטסעװ ,הירפרעד ןיא ןהעטשפיוא וטסעוו

 רערהעמ ךאנ ךיד סע טעװ .רכז ןייק ייז ןופ אטשינ ,ןעטאשרעפ ןענ

 .טירט ערעפעיט טימ ךאנ ןהעג טסעוו ןוא ןעקעוו ןוא ןעסייר

 יא בה 4
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 פעטימ ןוא גנוי ,טלא ןוא דניק ! עענש רעסייוו ,רעשירפ

 רענייא רעדעי טהעג : ןזיוה ןופ ןעסייר ןוא ןעקעוו ךיילנ רע טוחט
 .טיירב ןוא טייוו זיא חטש רעד .גנוטכיר ערעדנוזעב א ןיא

 -העש , רעד ףיוא רעיוט ןופ סיורא ןערהאפ עינאט ןוא ךיא
 טימ ןעטילש ןעטבראפעג-ןיורב ,ןעגידרעצנאלג א ןיא ,"סאג רענ
 .גיכייב ןוא גידכלייק ןיירא טנערָאפ ןיא ךיז ןעהיצ סאוו ,סעניש
 ר"דעמ עיורג-טעפ ייווצ ןענייז לשיד ןעטקאטעג-ניכיקע-טכא ןיא ןוא
 .טנאּפשעג

 טקירדעגוצ טראה עציײלּפ רעד טימ ץיז ןוא רישטוק ךיא
 -נאלּפ רעגניפ עניימ ןוא ,ןעטילש ם'נופ ליטנעוו ןעטצינשעג םוצ
 עכלעוו ,סעצייל עטיירב ,ענירג יד ןיא רעטסעפ סאוו ךיז ןערעט
 סיפ עניימ .ןייז רבוג ךימ ןעליוו ןוא ךיז וצ ןעסייר דרעפ יד
 ייז זא ןוא לעפנרעב רעקיד ,רעצראווש רעד רעטניה ךיא קערטש
 ערהיא טימ גנורהירעב רעגנע א ןיא רעטסניפ רעד ןיא טראד ןעמוק
 בא ,עטמהעשרעפ יו ,טשרעוצ עניימ ךיז ןעקור ,ךעלעסיפ עקניניד
 ןעגעגעב ךיא ןוא .וצ קירד א ןעסאלשטנע ךיז ייז ןעוהט םעדכאנ ןוא
 -שינביולרע ןייא טימ טראוועג ןעבאה סאוו ןעגיוא ערהיא טימ ךיז
 רעד יו סעּפע סיורא ךיז טסייר ,ליומ רהיא ןופ שטאכ עלעכיימש
 -יירסיורא סע טלאוו סאנ גנייל רעד טימ טבעווש סאוו ,לעטניוו
 ! ס-א-אנ ןיא -- : טראוו ףראש ןיד א ,ןעס

 -לאה א טימ רעמינּפ ןוא זנוא ןופ סגעווקירוצ טפיול סאג יד
 .רעטסנעפ יד ייב ןעמיוושרעפ רעדנואוו ןעבלאה א ןוא קיזוח ןעב

 ןערעו ןוא ערעדנא יד וצ ענייא טסעפ ךיז ןעקירד רימ
 |םייב ךיז טנעפע סאוו טייקטייוו רעגיטכיזכרוד רעד ןופ טּפאכרעפ
 -לָאװ תומשנ ייווצ יו ךיילג ,רהיא ןיא ךיא ,רימ ןיא יז .סאג קע
 | .קעווצ ןייא וצ ןעבעווש סאד ןעט

 א ןוא ,דלעפ עטייוו ,עיירפ סאד ןיא סיורא ןערהאפ רימ
 יו ,זנוא ראפ ךיז טקעלפטנע לעמיה ןוא עענש ןופ חטש רעטיירג
 -יא ןעלאז רימ זא ,טײרּפשעג רעכעלייל עסייוו סע טלאוו רעצימע
 .ןערהאפ ייז רעב

 -םייל א ךיז ןיא טּפאכרעפ עענש ם'נופ טייקסייוו סאד ןוא
 םיורא טמוק לעמיו רעד ןוא ןעלמיה עיולב יד ןופ ןיישבא ןעט
 -טכייפ רעניד א טניל עענש ןוא ?עמיה ןעשיווצ ןוא ךעליולב-סייוו

 א
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 .|סעּפע ןערהאפ ןעטלאוו רימ יװ ,זיא ליטש ןוא רעיילש רענירג

 .ןייז ןקתמ וצ

 ןעהילפוצ ןעקע ערעייז ןוא זאל א ךיז ןעוהט דרעפ יד ןוא

 ךָאנ םעד וצ ןעטערט ןעוהט סיפ ערעייז ןוא ,רָאָאה עגיצנייא ךיז

 ,עקנעסייוו ןעהילפ סע ןוא .ךייוו ןוא טכייל ,עענש ןעטרהירעב טינ

 ! ן-נוא ףיוא ךיז ןענעל ןוא סיפ ערעייז ןעטניה ןופ ןעקנופ ענרעבליז

 - .רעמינּפ ערעז

 ןיא סע .ץענערג א ןהא ןוא קעווצ א ןהא ןעפיול דרעפ יד

 עענש רעד .בא טינ ייז טלאה ךאז ןייק ןוא געוו ןייק ייז ראפ אטינ

 שינעקירט ,גראב ןוא ?הָאט וצ טקעד ,ךייוו ןוא ןייר ךיז טײרּפש

 .ךיילגעב --- ּפמוז ןוא

 סיר א ךיז ןעוהט דרעפ יד ןוא ,סעצייל יד בא זאל ךיא ןוא :

 "יוב עטשרעדראפ יד ןוא ,סיפ עטשרעטניה יד רעטנוא ןעביוה ןוא

 ךיז טיג ןעטילש רעד ןוא .ןעבעווש ךיז ןעמהענ ןוא סיוא ייז ןעג

 קעווא ךיז רע טזאל םעדכאנ ןוא ,קור א טעּפמיא טימ יו רעהירפ

 וא .עענש ןעכיילג ןעפעיט םעד גידנעדיינשנייא ףראש ןוא לענש

 ! ךר"י-יש -- : השעמ-עידאלעמ-רעביוצ א רע טלהעצרעד ליטש

 ,ןעהילפ םוצ טעמכ ,טכייפ רהעז ,גנולצולּפ ,ךיז ?היפרעד ךיא

 .רהיא ףיוא קוק ןעטיירב ןעצראטש א ןָא ִא לעטש ןו ןוא

 עטצינשעג סאד ןא טראּפשעג-ןא דנעקערטש בלאה טציז יז = }

 ךיז טמעק עלעמצוק םענעלוקאראק םעד רעטנוא ןופ ןוא לעטנעוו

 םָאצ רענעטכאלפעג-בארג ,רעצראווש ,רעגנאל א סיורא רהיא ייב

 יז טּפעלש ןוא לעטנעוו טייז רענעי ןופ רעטנורא טגנעה סאוו

 ,טכייפ ןענייז ןעגיוא ערהיא .עענש םענרעבליז םעד ףיוא ךאנ טעמכ

 .רעיילש-טפול םענייר םעד ךרוד ןעכעטש ןעלּפא-ץראווש יד ןוא

 עגישיילפ-וויסאמ ערהיא ןופ ןעמיוז עלופ יד ןיא זא ,קרעמעב ךיא|

 -- :רוס א טלעכיימש ןעּפיל

 "? טלעוו רעד טכיל ןעקנייש רימ ןעלאז --- ,

 : ליטש ןוא סייה סיורא רימ ייב ךיז טּפאכ ןאד ןוא

 .ןעראוועג ןערָאבעג טצעי ןיב ךיא --

 ךיז םדניצ טכיזעג רהיא ןוא לעקאוו ןעטכייל א ךיז טוהט יז

 .ןעסעילפרעפ ןעגיוא ערהיא סאוו ,םאלפ ןעטיור א טימ ןא

 יב ? רדר-ע-עטניוו ןיא --- |

 טמענ ןוא לעטנעוו ןופ ביוה א ךיז טוהט ןוא ליטש יז טנערפ -

 .לעפומ עצראווש סאד ןיא רעפעיט ךאנ דנעה ערהיא ןעקור ךיז
 איי

 -- 17 -- קא



" 

 אט
 ןעוועג סאד זיא רימ .רימ ןופ ןעניוא ערהיא גידנעמהענבארא טינ

 -רעד וצ וטסאה סאוו ,שנעמ, -- :סעּפע ןעטראוורע טלאוו יז יו

 רנאה עקניל ןיימ ןא ראּפש ,טכייל סיוא ךיז גיוב ךיא ןוא "?ןעלהעצ

 םורא טקערטשעג דנאה .רעטכער רעד טימ ןוא עינק ערהיא ףיוא

 טסעפ טימ ,טגיינעג טסורב רהיא וצ פאק ןיימ ןוא עילאט רהיא

 ,ךיז טכאד ,טינ רעה ךיא ןוא ךיא דער ןעניוא עטקירדעגנעמאזוצ

 ;ףיוא ךיוא טרעה סעניש יד ןופ ןעדיינש סאד .דייר ענעגיוא עניימ

 ךרוד ,טסורב רהיא ןופ טסילפ סע יוװ ,ךיא להיפ טייקמעראוו א רונ

 ,רָאָאה עניימ ןעשיווצ טמארטש סע ןוא עמצוק ענעפָאש יד

 עג ךָאל-עבוטש ןיימ  ןיא ןיב ךיא זא ,ןעזעוועג זיא סע,

 יו ןהעזרעד באה ךיא ןוא רעטסנעפ סאד ךרוד טקוקעג ןוא ןעגעל

 ךיא בָאה טעּפמיא טימ .חרע רעד וצ ןעביוא ןופ ךיז טיש עענש רעד |/

 -נא עמצוק ענעפאש ןיימ ,ןעגיוצעג ךיז ףיוא ָאטלאּפ רעטניוו סאד

 -יא קאּפלַאק ןעלעג םעד ןעפראוורעפ ,זלאה םוצ זיב ףעיט .טקורעג

 -יא זיב ןעגיוצרעפ סעוואילאכ עצראווש עניד יד ,עצײלּפ יד רעב

 ןעמונעג ןוא ?!רעמיצ ןיימ ןופ ןעסירעגסיורא ךיז ןוא עינק יד רעב

 רעדעי .ןעסאג יד רעביא גנירג ןוא לענש ןעלדנאוו ןוא ןעזיירּפש

 ןיב םעדכאנ ןוא ?הָאמ רעגילדנהעצ ןעניולפעגרעביא ךיא ןיב סאג

 -עג ןעגיוא ענעפא טימ ןוא דלעפ-עענש עיירפ סאד ןיא סיורא ךיא

 רעד טימ טמעהטאעג ןוא דנעה יד טימ ןעפראוועג ןוא טזיירּפש

 ,טיירב ןוא יירפ טסורב

 שפנ ןייק ןוא ןעסייוו ןיא טליהעג ךיז טָאה רימ םורא סעללא|

 רעדעי טימ ןוא ןעגנאגעגנ ןיב ןיילא ךיא ןוא ,ןהעז וצ ןעזעוועג זיא

 בָאה ןעלאפעג דרע רעד וצ לעמיה ןופ זיא סאוו עענש עלעקיטש
 וצ טָאה רעצימע סאוו רעטרעוװ ענייר-רעביוצ ןעוועג ?בקמ ךיא

 | ,טקישעג ,סייה ןוא ליטש ,רימ

 ךיא בָאה ,ןעטיש וצ טרעהענפיוא טָאה עענש רעד זא ןוא

 ןוא ,סעּפע ךאנ ןעקנייב וצ ןעביוהעגנא ןוא םאזנייא טלהיפרעד ךיז

 ,סעּפע טכוזעג ןוא עענש עפעיט יד רעביא טזיײרּפשעג

 ךאנ טָאה סופ ןייק סאוו ,ןעמוקעג ץאלּפ א וצ ןיב ךיא,

 רעד ןוא ,ןעזעוועג עענש רעד זיא ץנאנ ןוא ןעטארטעג טינ טראד

 ,טליהעגנייא ץטאלּפ םאד ךילרעה ןוא ןייר טָאה לעמיה רעיולב
 טקעד רעטכאט עגידלושנוא ןייר א יו ןעזעיוועגסיוא טָאה סע ןוא |
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 -ןעקָאל ןייא זא ידכב ,ךוט-דייז ןעיולב א טימ ּפאק םעד ןייא ךיז

 ןוא ןהעז סע לאז גיוא דמערפ א ןוא ןעקעטשסיורא טיג לאז רָאַאה

 .ןעטסולעג הלילח

 " נ ןעסקאוו םולב-עענש עטיור א ןהעזרעד בָאה ךיא -- ,

 .גוצ טכייל ןוא טטולנענ בָאה ךיא ןוא עענש םייב םורפ ןוא גיר

 "...ןעסירעגבא יז רעגניפ עסייח טימ ןוא ןעניובעגנייא ךיז ןעגנאנ

 .עענש ן'פיוא ןעגיל עינאט ןוא ךיא

 "ניירא ּפאק ןיימ ןוא ,עילאט רהיא םורא טסעפ דנעה עניימ

 'יילפדוויסאמ רהיא יװ ?חיפ ךיא ןוא .טסורב רהיא ןיא ןעבארגעג

 .רָאָאה עניימ ןעשיווצ ךיז ןעסערּפ ןעּפיל עניש

 .ןעפראוואוצ ןוא ןעטשראבוצ ןענייז רָאָאה עצראווש ערדיא

 ייז ןעשיווצ רעבליז רעקיטש יו ךיז ןעטכעלפ עענש רעקיטש עסייוו

 .ןעגיוצוצ ןוא םורק -- גע א ךיז טהיצ זנוא ןופ טנעהָאנ

 קערש ןוא טסאה ןיא טכאמעג םהיא ןעבָאה דרעפ יד זא גיטנעק

 .ךאז רעניד'ארומ א רהעז סעּפע ראפ

=: 

 52 א =

 םערוטש רעד ןעסיורד ןיא טעהטיוו סע

 ,ויוה ןופ סנעדאל איד ןיא טּפאלק ןוא

 ןעקארשרעד רעטסנעפ םוצ וצ העג ךיא

 ,סיורא ןעטראג םעד ןיא קוק ןוא

 ,טרעיילשרעפ ןוא ץראווש זיא לעמיה רעד

 -- ןייש ס'גידעבעל ןייק ,ט'ךשוח'רַאפ

 ,רעמסנופ רעד ןיא גיוא ןיימ סאוו טכוז'ס ןוא

 .ןיוז רענוומ דניירפ א טלאוו טראד איוו

 ,בייל ינאמ
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 צוה
 ס

 .ןעניגעּב
 עפראה ל"דוד ןוֿפ

 ...טייצ ענילייה א

 ןערָאבעג םייב גָאט רעד ; ןעבראטשבא םייב טלאה טכאנ יד

 ןוא סינעטלעהעב רהיא ןיא ןוז יד טהעטש טיירג ןוא ; ןערעוו

 -ייה יד ףיז טהיצ ןוא ףיז טהיצ סע ןוא .סיורא טינ ךאנ טהענ

 ...םייצ עניל

 "רע חרזמ רעד רעדייא ,ףיז ןעשעל ןערעטש יד רעדייא
 ןעטיירּפש ןוא םוא םיכאלמ עגילייה ןעשזדנַאלב -- ךיז טעטייר

 -- -- -- גָאט ןענידנעמוק םעד ןופ תודוס עליטש סיוא

 ןעשירפ םעד ןיא הליבט רהיא ךיז ט'לבוט יז ,דרע יד ןוא
 .יוהט-רעבליז ןערהָאלק םעד ןוא

 לאז :לעמיה םוצ הלפת א ןעלמרומ ייז ןעּפיל עניימ ןוא

 נאט ןעננוי םעד טימ -- םייצ עגילייה יד רעגנעל סאוו ןערעיוד

 לחארטש ןעטשרע םעד טימ -- ןערָאבעג שואי רעד ךיוא טרעוו

 ..ןערעװ טליטשעג טםינ ןעק סָאװ ץפיז רעפעיט רעד ךיוא טמוק

 ךאנ לאז ןוא טנעמַאמ רענילייה רעד רעגנעל סאוו ןעהיצ ךיז לָאז

 == == --=  ןערעוו טרעהעגנ טינ ץפיז רעד

 ןוא טניוורעפ ןעניוא ענעפָא טימ ןערעטש יד ןעלמערד'ס ןוא

 ..ןעננאזעג-םיבורכ ןופ טרעמעלשרעפ

 ..|טנעמָאמ ןענילייח םעד טרעטש טינ שד-ש-ש-ש

 -ופ יד ןעלמרופ ךאנ ןֹוא .ךיז טכארטרעפ ןוא טכארט דיא

 רעכיוז ןוא ץראה סאד זיא ןייר ןוא -- הלפת יד לעמיה םוצ ןעּפ

 טינ ךאנ ויא סאוו גָאט רעד יו רעביוז ןוא ןייר -- המשנ יד

 | -= == -- ןערָאבעג

 ןוא ;רעסאלב סנעטָאש יד ,רעיורג טרעוו טייהלעקנוד יד

 -יה ןעשיווצ טרעווילנרעכ יו טהעטש דוס רענילייה רעסיורג א

 ...ררע ןוא לעמ

 פי | = 260 --
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 טיאיאמאיטנאט נא

 ג --- -- 8
  ןמיס רעטױר א :גָאט ןעגנוי םעד ןָא טנידניק חרזמ רעד

 טקעלּפטנע גרעב עט'םולח'רעפ עטייוו יד רעכיא ...ךיז טזייוו

 ...עלעמשאט-רעייפ לָאמש-ןיד א ךיז

 ייורג רעד ןיא ךיז ןעשימ סעילאווכ-נעטָאש עטמיטשעבנוא

 "אס עצראווש ףיוא יו סיוא ךיז טכאד םע ןוא ...טייהלעקנוד רע

 א ךיז ןעכאמ ,תולפת עדנעלהארטש ךיז ןענַָארט ןעלגילפ-טעמ

 "אסכ םוצ ןעבעווש ,ןעבראפ-ןעגרָאמ עשירפ עטיור יד ךרוד געו

 א םוא טלעבוי ןעטרָאד ןוא ; הניכש רעכילטעג רעד וצ ,דובכה

 -עג גָאט רעיינ א טרעוו'ס ! "בוט-לזמ ,בוט-לזמ , : רעכילהערפ

 ...! ןערָאב

 יד ןיא ךיז ןעטכעלפ ןוא ןעמוק ךעלטניוו ענעדייז עליטש

 ,..טעבעג-"תירחש ,, א ןעשטּפעש ןוא ןייא רעמייב יד ןופ ןעגייווצ

 א יװ ךיז טאה רענייא רונ ...ךיז ןעשעל ןערעטש יד ןוא

 ,פעמיה-חרזמ ןעטיור םוצ טפאגרעפ טקוק ןוא טלעטשענבא רמוש

 ןעגנייה ןעלָאהט עפעיט יד רעביא גרעב-עיורג יד ןעשיווצ

 .ןעלמיה יד ךיז ןעסיגוצ טייוו ןוא טיירב ןוא ןעלבענ עסייוו ,עניד

 ..טנעמָאמ רענילייה רעד טמוק סע

 ש"ש-ש ...ףיז ןעקעלּפטנע ןעלהארטש-םידעפ ענעדלאג-טיור

 ררפ סאד ? גנאזעג םיכאלמ עסיז סאד עליטש םאד דריא טרעה

 -- -= -= 3 טעבעג ןענרָאמ עגילייה סאד ,עמ

 ...ש-ש-ש

 ,ןעגנאזעג יד ןעמאזוצ טמהענ ארוב רעד יוװ רהיא טהעז

 ןָא סע טוהט ןוא סיוא לעצנערק א ייז ןופ טכעלפ

 ..?םאק ןייז ףיוא ךאלמ ןעטסנהעש ןייז

 םעד טרעטשוצ טינ ,שישיש

 ! טנעמָאמ ןענילייה ןעטצעל

 גאט רעיינ א טרעוו'ס

 ...!ןעראבעג

16 | | : | 
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 ה 8 עּבעל
 ,(אמעאּפ א ןופ)

 -- טייהדניק ןעניהירפ ןיא ךאנ טנאקרעד ריד בָאה'כ

 ןעמיורט עשרעדניק יד ןיא טכאנ רעד ייב ,טפא

 .ןעניישרע ךאלמ א יוװ רימ וצ וטסנעלפ

 ,ןעמולב טימ סעקנאל ןעמולח ךיז ןענעלפ'ס
 ; ןעלמיה עגיטכיל ןוא רעדלעפ ענעדלאג

 דנורגבא ןא יוװ יווא עפעיט ייווצ ןעניוא

 .רעיורט ןוא עב;יל טימ ןעקוק סע עכלעוו

 סרעטלוש ענייד ףיוא ףיז ןעלגנאלש ןענעלפ ּפעצ

 .טייצ-טסברעה רעד ןיא טכאנ ערעטסניפ יד יו ץראווש

 ןעקעלפטנע רימ רהאוו ןיא ךיוא דליב ןייד ךיז טגעלפ'ס

 רומלת ןופ רעטעלב עגילייה יד ייב ןוא

 ,ןעניוא ענייד העז ךיא ןעטכאד רימ ךיז טנעלפ

 ,ערעווש ןוא עכייוו ּפעצ-טעמאס ענייד טעלנ'כ

 .עמיטש עשידאלעמ עטכארטרעפ ןייד רעה'כ

 ןעקניזרעפ תומולח ןיא פאק ןיימ טנעלפ רעווש

 ןענאוו זיב ,רפס ןענילייה םעד רעביא

 .ן'יבר ןיימ ןופ ?וק רעד ךימ טנעלפ ןעקעוופיוא

 ,ןענאירעפ חומ ןיימ ןופ דלאווג טימ ריד געלפ'כ

 .תבש ןא טמוק דלאב זא ,ןעטסיירט רונ ךיז געלפ'כ

 ענירג יד סעקנאל יד ןיא.טכאנ ראפ תבש

 ךיז טדיישוצ ןוא ןנוז יד רעטנוא טרעג סע ןעוו

 ,טצעי בא טבעל סאוו דרע רעטמעראוועצ רעד טימ

 .טייקטכייפ ןוא טייקשירפ טימ טמעהטא סע .עכלעוו

 ,רעיולב ןוא רעפעיט ץלא ןעלמיה יד ןערעוו'ס

 ,ברעמ ןופ טייקטיור יד סיוא טכאזייב ךיז טשעל'ס

 : ןערעטש ךיז לעמיה ןיא ןעזייוועב ןעמהענ'ס

 עבאשז א טעקאווק גידעמוא גירעיורט

 .טע'סיורא ןעיולב א רעסאוו א ןופ ףעיט

 ,ןעראלק ם'ניא טפול ןיא ןעטייוו ןופ ךיז טנארט'ס

 ,ןעטפערק טימ לופ גנאזעגנ רענייר א ךיז טסיג

 רעטינש יד ןוכ גנאזעג סאד --- קילג ןוא ננונפאה
 יז

 א
 עמ טשי

 ןטעריא == 22 -- :
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 םייברא רעד ןופ םוא ךיז ןערעק סע עכלעוו

 .רעדלעפ עלאפטפארק ןוא עשירפ יד ןופ טייוו

 :ליטדעטש ןוט ג"גזווגנוי טםאד אד ףיונוצ ךיז טמוק'ס

 ןעזארג םימ ןעמאזוצ אד סיורא ןעצארפש'מ

 ,ןעלהיפעג עננוי ךיוא רעטיירק ןוא ןעמולב

 ןעמאזיצ ןעדניב סאוו ןעלהיפעג עטראצ

 .רעצרעה יד םידעפ ענעדייז טימ יו טקנוּפ

 ,ךילגרעב יד ןעשיווצ טראד ףיא געלפ ןעזדנאלבמוא

 ...ןעביילקרעפ ןעלאהט עדנעקעמש ןיא ךיז נעלפ'כ

 ךיז םהעגרעפ ,טּפאלק ץראה סאד רונ ,םורא זיא ליטש

 גנוטראוורע עסיז א ןופ ףיונוצ ךיז טקידד

 ,ךעלטילוק ענרעבליז ףיוא ןעטייוו ןופ ןעגנילק'ס

 .ןעגיוא עגיטכיל ףיוא ןעטייוו ןופ ןעצנאלג'ס

 ,ןעכליה ןוא ענייד סעט'רבח יד ןעּפיטש'ס

 ןעבעווש ןוא ,עטייווצ יד ענייא ךיז ןענאי

 ,לעגעילפ ענרעבליז טימ טיכאלמ יו טקנוּפ

 -- עטכארטרע{פ א זארג ם'ניא טציז וד ,רונ וד

 , ףיו םאה ןעגנוי םעד חמ ןייד ןיא ףעיט

 .ןעבילקרעפ סיּפע ןעגעוו קנאדעג א טייוו

 ןעדנוצעגנא קנאדעג ןופ טינּפ א ךיז טאה'ס

 ןעגיוא עטמולח'רעפ-לעמיה יד ןיא ףעיט

 םרעיורטרעפ ןעטכניולעג ןעבַָאה סע עכלעוו

 .ןעמערב עצראווש-טכאנ ןוא עטכידעג רעטנוא

 רעיורט םענעי ןאד טנאקעג ןהעטשרעפ טשינ בָאה'כ

 סעגנוי ןייד ןעצראה ןייד ריד טָאה סע סעכלעוו

 ; ערעווש א עראמח א יוװ טקירדעג לאמטסנעד

 ,גאטייוו םענעי ןאד טנאקעג ןהעטשרעפ טשינ בָאה'כ

 ,ןערהערט םימ רעווש גיוא ןייד טָאה טצענעב סעכלעוו

 ןעלאפ סנעּפארט-יוט ענרעבליז יד יוװ טקנוּפ

 ,רענטרענ ןוא סעקנאל ףיוא רעמוז טייצ-דנעבא

 ...ןעמולב ןוא ןעזארג עטמולח'רעפ יד ףיוא

 ...1 רעטכעט עשידוי ןופ ןעגיוא הרשכ

 .ץראווש .י .י
 .1907 ,טסוניוא

 יי א א 2
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 רעננוד ןייק טונ טלאנק סאד ןופ ןנוז איד טינ טניוש סאד

 טינ טיש ךעלדנערעטש ןוא

 ןעבעל םעד ןיא העש ערעטיב א רונ טעוו ןוא-

 ,םאלפ ןוא רעייפ טימ ,ּפארא לעמיה םעד

 םרוטש ןיוק טינ טכאמ סאד
 ,םי םעד ןעשיור וצ ,ףפאק ןיימ ףיוא טכאנ איד

 עטבעילעג ןיימ טמוק סאד

 .ץרעמש ןיימ ןעלייה רימ
 ,עלעעז ןיימ טצעי טלהארטש סאד

 ...ץרעה ןיימ טרעדור סאד

.2 : 

 ןעביילב וצ גיבויא ףיוא ןעראוושעג ויד בָאה ךיא
 = ,ןעדייל ןוא ייס ,דוירפ ןיא יוס ,דניורפ ןייד

 ןעבעל םעד ןופ דנאה עטסגיטכעמ אוד זנוא לאו סע
 !ןעדוושוצ עבעיל איד ןענעק טינ

 ; ןעלהיפעג איד רימ ןיא ןעשעלרעפ
 ,רעבעיל ןייד ןעביילב וצ ןעגניווצ טונ ךימ וטסלאז

 .ןעלוטש טיג סע טעוו ןעגאטהעוו איד

 ? טפאשדניירפ ןיימ ריד גיוט סאוו --- ןערארפרעפ ךיא רעוו ןוא
 ; ןעטייוו ןופ טלאמעד זיא עבעיל איד

 תונורכז ענעי טימ ןעטסוורט ךיז וטסנעק ןאד
 .ןעטייצ ענעגנאגרעפ סעבעיל ןופ

 ,רעדיינש .ח .ׁש

 20 לא
= 

 קעז א -- 24 --



 7 ר

 רנענוי א י ד

 םיכאלמ ייווצ

 ךאלמ רעטוג א לָאמ ַא טָאה'ס
 לעגילפ ןעסייוו ןעטרַאצ ןייז טימ-
 לעגיוו-רעדניק םעניילק ןיא ךימ
 טרעפעלשרעפ ךימ ןוא ,טצישעב יירט

 -- ףָאלש ןעבעיל ןעסיז ַא ןיא

 ,לעמירד ןופ טכַאװרע בָאה ךיא ןעוו
 לעמיה םעד ןופ ארוב רעד טָאה

 רצוא ןעלעה ,ןעסיורג ןייז ןופ
 ןעלהַארטשדןענוז ןעטָאשעגנָא

 .ףוס ַא ןהָא -- לעגיוו ןיא רימ

 58 : א

 ךאלמ רעטייווצ ַא לָאמ א טעוו'ס
 לעגילפ ןעצרַאװש ןעטלַאק ןייז ףיוא
 לעגיזןעטיוט א טימ ןעמוק
 ןעבעל סָאד ןע'נמתח'רעפ רימ

 -- -- טכַאמ רעכילרעדיוש ןייז טימ

 ,ןורכז ןיא ךָאנ טהילב לעגיוו'ס
 .:ןורא םעד ןיוש ןוימד רעד טכעלפ

 ...םימותי ןוא ...הנמלא ןַא
 ,רבק רעצרַאװש רעטלַאק ַא ןוא

 ...םכַאנ-ןעיסָא ןַא ןופ רעצרַאװש

 ((((2 עא | לי אר
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 ןיוועל .ז

 אהטרעב

 ! עזיל ןידניירפ ערעייהט

 ראפ ץרַאה סָאד ןעדיירסיוא לָאמ א ךיז ןעק ךיא סָאװ ,טוג ךָאנ זיא רימ

 לייו ,רימ ןיא טוג .טוג טינ ןיא רימ ןוא טוג זיא רימ ,טסהעטשרעפ ,ריד
 ןעכַאז עגירעביא יד ןוא ןעסע .טשינג רָאג טלהעפ ריס ? רימ טלהעפ סָאװ
 ךיא בָאה ן ימייה ןיימ וצ ןוא ,טנאילירב ַא ןיא עלעדיימ ןיימ .טינ סיוועג

 רָאג טלהעפ רימ ,ןַאמ רערעייהט ַא ,ןַאמ רעטוג ַא ןיא רע .טשינ רָאג ךיוא

 ,ךיא ךוז ,טלהעפ רימ סָאװ ,סָאד ןוא ,לעיפ רהעז רימ טלהעפ ךָאד ןוא ,טשינ

 ייוצ ןיוש ןיא זנוא ייב ,וטסהעטשרעפ .ךיא םהענ ,ןיפעג ךיא לעיפיוו ןוא
 טלעוו רעד ןיא גנידצלא ,בעיל ץנַאגנ רימ טָאה ימייה ןיימ ,חנותח רעד ךָאנ רהָאי
 ןיא טינ טציא ןיוש ןיפעג ךיא רעבָא ,דניק ן'טימ רימ ראפ ןָאטעג רע טלָאװ
 רימ טהעזרעד רע זא .טבעילרעפ רימ ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ן'ימייה םענעי םהיא
 טמהענ ץרַאה ןייז זא ,העז ךיא ; ןעוועג סָאװ ,רעניבלעזרעד רע טביילב ,טציא
 ,ןעלהיפעג עסייה יד טימ טליפעגנָא טינ זיא ץרַאה ןייז ; םהיא ןיא ןערעטיצ טינ
 ייב ןיא ,םהיא ןעבעל ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד .,ןעטייצ ענעי ןיא ןַאד סָאװ
 ןעגיוא יד טימ ןעננולשעג טָאה רע ,גיהור ןעוועג טינ וורענ ןייא ןייק םהיא
 ןעטייצ ענעי ןיא .טרָאװ ןעדעי ןיימ ,גנוגעוועב עדעי ןיימ ,ענימ עדעי ןיימ

 יוזא זיא סָאװ ,םענייא ךיז ןעבעל גידנעהעז ,םהיא ןופ רעכילקילג ןעוועג ךיא ןיב

 ןיוש ןיב ךיא ,ןָאהט ךיא לָאז סָאװ .טייקכילטרעצ טימ ,עבעיל טימ טליפרביא

 ןייז גידנעטש ןענעק לָאז ךיא ,ןעבעגעגקעווא ךיא טלָאװ טלעוו רעד ןיא ץלא ,אזַא

 ןעבעלטימ ןוא ןעלהיפטימ ,ייז ףיוא ןעקוק ,ןעשנעמ עגנוי עטבעילרעפ ןעבעל

 .ייז טימ

 ריד ךיא געלפ ,קרַאּפ ןיא ןהעגמורא עדייב ןעגעלפ רימ ןעוו ,טסקנעדעג

 סע ואוו ,ךעלעקניוו ענעפרָאוװרעּפ יד ןיא רימ טימ ןהעג טסלָאז ,ןעסייר ץלַא

 טָאה ךעלרָאּפ ענעי ןעבעל רונ .,ךעלרַאּפ עטבעילרעפ גידנעטש ךיז ןעביילקרעפ

 -ַאּפ א ןעוו ןוא ; ןעניוא ערעייז ןיא ףיט ייז ןעקוקניירא ,ןייז טלָאװעג רימ ךיִז

 רענייא זא ,טנעקרעד בָאה ךיא זא רעדָא ,ןייז ןעלעפעג קרַאטש רימ טגעלפ לער

 ,ןעטכודבִא רונ סָאד ךיז טגעלפ רימ זא רעדָא ,טנייוועג טָאה לערָאּפ רעד ןופ

 טנעלפ רימ ןוא ,געוו קיטש ַא ייז ךָאנ ןהעגכַא ,ןעזָאלבָא טינ ןיוש ייז ךיא נעלפ

 -רעד טציאדךיז בָאה ךיא ,עקניזיל .ייז ןעסיירוצּפָא ךיז רעווש רהעז ןייז

 ? ךָאנ טסקנעדעג שי 'טימ עטכבישעג יד טנַאמ

 טימ טגנינייארעפ ךיז בָאה ךיא } א סכילקילג יד ןעוועג ןיב ךיא

 -רעפ ַא ךיז ןעבעל ןעבָאה ,גָאט עלא ,גידנעטש ךָאד ךיא לע טציא ;  ןימייה

 טל



 ר
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 -ייוו ,ןעשטּפעש ,ןעטעב סָאװ ,ןעגיוא טימ ,ץרַאה עדנערעטיצ ַא טיפ ,ןעטבעיל

 ימייה ןייס .טוג טינ טציא סָאד רימ ןזיא ראפרעד ןוא .ךיז ןעהערפ ןוא ןענ

 ןוא טפָאהעג בָאה ךיא סָאװ ,םהיא ןיא טינ העז ךיא .שנעמ רעטסָארּפ ַא זיא

 .ךיז ןעבעל ןעבָאה לָאמ עלא ?לעוװ ךיא זא ,רעכיז ןעוועג

 ךיא רעבָא ;ןעביױלג טינ רשפא רימ טסעוװ וד ,עקניזיל ערעייהט ןיימ

 ןייז טְלָאװ רימ זא ,ץלא רעלק ךיא .,תמא םעד ריד ביירש ךיא זא ,ריד רעווש

 ,ןערעווש ריד ןעק ךיא .ןעבעילרעפ ןעצימיא ןיא ךיז לָאז ימייה ןיימ ןעוו ,טוג

 ,עטבעילעג ןייז טימ ןעמאזוצ ךיז טמוק רע ואוו ,טריּפשענכַאנ םהיא טלָאװ ךיא
 -רעפ זיא ימייה ןיימ יוװ ,טקוקענוצ ןוא ןעטלַאהעב ץעגרע ךיז טלָאװ ךיא ןוא

 ערהיא טרַאצ ןָא טרהיר רע יוװ ,םהיא ןיא סייה זיא ץרַאה ןייז יו ,טבעיל

 ךָאנ ,טרעטיצעג רהעמ ךָאנ ךָאד רע טלָאװ טציא .טרעטיצ רע יו ,רעגניפ

 רע טָאה טציא ; רימ טימ סלָאמאד יוװ ,ןעוועג טלעמוטוצ ןוא ןעקָארשוצ רהעמ

 -רעפ רהעמ ךס ַא ,ךס ַא טימ טשימענסיוא ןעוועג עביל ןייז ךָאד טלָאװ ,ךימ ךָאד

 ,םייהא ןעמוקעג םעדכָאנ טלָאװ רע ןעוו ןוא .,רעמוק ןוא גרָאז ,גנולפייווצ

 ןייז ןופ טכארטעג סיוועג ךָאד טלָאװ רע .םהיא ןעבעל טצעזעג ךיז ךיא טלָאװ

 ,טרַאג ,טקנייב סָאװ ,רעטבעילרעפ ַא -- רהיא ךָאנ טקנעבעג ןוא עטכבעילעג

 ךיא ןוא ןעטונימ רָאּפ א ףיוא ןעניוא יד טציא ךַאמרעפ ךיא .,סיוא טהענ

 רעווש ךיא ,ריד גָאז ךיא .סיוא טהעז ימייה יו ,העז ךיא יוװ ,רָאפ ךיז ?עטש

 בָאה סָאװ .טינ טרָאװ ןעבלַאה ַא ,טגָאזעג טינ טרָאװ א םהיא טלָאװ ךיא ,ריד

 -רעד ,דנַאה ן'פיוא ןעלענע עלייוו ַא רע טמהענ רעּפַאס ךָאנ ךיילג ? טציא ךיא
 טנעכער ןוא לעכיב א טימ לעסנעּפ א ענעשעק ןופ סיורא ךיילג רע טמהענ ךָאנ

 םינּפ ן'טימ ןעפָאלש ךיז רע טנייל ךָאנרעד ; גָאט ןעצנַאג א ןופ תונובשח ענייז

 ךיז רע טכאל ,םהיא נָאז ךיא ? טינ סָאד םהיא גָאז ךיא ,טסנייפ .,טנַאװ םוצ

 רָאג ליוו רע ,ןעדייר טינ רָאג ליוו רע .ענענושמ רימ טפור ןוא ,רימ ןופ סיוא

 ןעוו ,ןעוועג זנוא טימ לָאמ א זיא סָאװ ,ןערעה טינ רָאג ליוו רע ,ןענָאמרעד טינ

 .טבעילרעפ ךיז ןעבָאה רימ

 ןיק ?וטסניימ ,סָאװ ראפ .רעלעב וצ דנַאנַאכָאנ טציא ףיול ךיא
 .עגנוי ךס א ךיא העז ןעטרָאד ?ייוו ,זיא סָאד .,טינ ךָאד ךיא ןיב עקרעצנעט

 רעדָא ,ךעלרָאּפ יד ןעציז סע ואוו ,ךעלעקניוו עגיטייז יד ןיא םורא העג ךיא

 ךיא ךוז לָאב ןעדעי ףיוא .דנעה יד ראפ יוזא ךיז ןעטלַאה רעדָא ,ןעמונעגמורא

 סָאו ,לערָאּפ סָאד זיא סָאד ."עניימ, ןָא ייז ףור ךףיא .לערָאּפ ןיימ סיוא

 סָאװ ; ענירעביא עלא ןופ עטסעטבעילרעפ יד ןענייז ייז זא ,ךיז טכוד רימ

 רענייא רעטסעפ ןעציז סָאװ ,ןעצנַאט םייב ןעמונעגמורא רעטסעפ ךיז ןעטלַאה

 -עמוא זיא ייז ןופ רענייא סָאװ ,לערָאּפ א בעיל ךיוא בָאה ךיא .ןערעדנַא םוצ

 טָאה לערָאּפ "ןיימ , ןוא .טוג רָאג זיא ,גידעמוא ןענייז עדייב זא ןוא ,גיד
 ןיב ,ןעטלַאהעב טינ ךיז ןעלָאז ייז ואוו : החמש עטרעטשרעפ א לעסיב א ןיוש

 א ןופ ייז ךיא טיה ,ייז ןעבעל ןייז טינ ןעק ךיא זא ןוא ; ייז ןעבעל ָאד ךיא

 ערעייהט .,ןהעז ןענעק טינ רימ ןעלָאז ייז ,טרָא םענעטלַאהעב א ןופ ,ןעטייוו

 -ענבא זיא ןערעוו רעסעב ןופ ,לָאמ א סָאװ ,עגיבלעזיד ךָאנ ןיב ךיא ,עקניזיל

 .רעגרע ךָאנ רעוו ךיא זא ,טכוד רימ ; טדער
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 -בָאנ רעלעב רֶאֹּפ א ףיוא .,ךַאז ַא ךָאנ ןענַאזסיױא ריד ךיא לעװ טציא

 .גיטליגכיילג טינ רימ ףיוא טקוק ןאמרעגנוי א זא ,טקרעמעב ךיא בָאה דנַאנַא

 טימ ,רָאה עטלעזיירגעג ,עלעה טימ ,רעסייוו א ,רעקניגנוי א רָאנ ךָאנ ןיא רע

 ןעכאלּפָא לָאמ עלא ןענעלפ רימ ,טסקנעדעג .ןעגיוא עסייוו ןוא ןעמערב עסייוו

 ,וטסייוו ,"סעמיצ רעגיכלימ , ןעפור ייז ןענעלפ רימ ,ךעלטייל עננוי עכלעזא ןופ

 ,פוטס ן'םיוא ןעוועג זיא סָאװ ,רעברַאב רעד יוװ טַארוקַא ,סיוא טהעז רע יו

 -וצ ןעוועג טינ לָאמנייק ןיב ךיא ,טירטס ןָאטגניוװיר ןיא טניאוװעג טסָאה וד ןעוו

 ךיא םהיא וצ רימ טהיצ ןעגנעוװוטסעד ןופ רָאנ ,טייל עגנוי עכלעזא ראפ טכָאק

 ןיוש בָאה ךיא ןוא ,טפַאשטנַאקעב ןיימ טכוז רע זא ,םהיא ןָא טנַאקרעד בָאה

 -עג יוזא סָאד בָאה ךיא ,רימ טימ ןענעקעב ךיז לָאז רע יוזא יוװ ,געוו א ןענופעג

 רע ,טייהנעגעלעג יד טכוזעגסיוא ןיילא בָאה ךיא זא ,טינ סייוו רע זא ,טכַאמ

 ,ןעבעגעננייא סָאד ךיז טָאה םהיא זא ,טניימ רע ;רימ טימ ןענעקעב ךיז לָאז

 זיא סָאד ןוא ,רימ ןיא טבעילרעפ זיא רע .טינ ךאז ןייק ןופ רָאג סייוו ךיא ןוא

 רע זא  ,ןיילא ןיוש ןעקרעד ךיא ,ןעגָאז טינ רימ ףראד רע .עבעיל עטשרע ןייַז

 ץנאנ ךיז העטשרעפ ךיא ,ךיז טוהט םהיא ןיא סָאװ ,ךיא העז ,רימ ןעבעל טעטש

 : ןעניוא עניימ ןענעגעגעב וצ ארומ טָאה ,ןעקָארשוצ ,טלעמוטוצ זיא רע .טוג
 טלאװ ךיא ןוא ,ךיז טקערשרעד ןוא טגָאז ,ןעדיירסיורא ,ןענָאז סעּפע ליוו רע

 טקוקעג טְלָאװו ךיא ןוא ,לָאמ עלא ,גידנעטש ךיז ןעבעל ןעבָאה טלָאוװעג םהיא

 -רעפ לָאז םהיא ,ןעפראוואוצניירא ךעלטרעוו ערע'סָאװ סייוו ךיא .םהיא ףיוא

 םהיא קוק ךיא .,רעסעב טרעוו םהיא סָאװ ןופ ,העוו טוהט םהיא סָאװ ,ןעסירד

 ךיא ןא ,ארומ רעבָא בָאה ךיא ,זָאלג ןופ טכַאמעג ןייז טלָאװ רע יו יוזא ,ךרוד

 ןעהעזעג לָאמ רָאּפ א םהיא בָאה ךיא .ןעּפַאטכ ןעזומ ןעצנאנ ןיא סָאד לעוװ

 יוזא יו ,טינ רָאנ סייוו ךיא .ןהָאו ךיא ואוו ,קָאלב ן'פיוא ןעהערדמורַא ךיז

 טעוו ןעכיג ןיא זא ,ארומ בָאה ךיא .ןיא סָאד ואוו ,טסואוורעד ךיז טָאה רע

 -טסעד ןופ ךָאד זיא סע .,ץראה ןייז רימ ראפ ןענעפע ,ןערעלקרע רימ ךיז רע

 .תונמחר א ןעגעוו

 ?ַאה ,ענענושמ עטוג ַא ? סעּפע ריד ךיא להעפעג יוװ ,ונ

 ןוא טפאכענפיוא ךיז טָאה עקרעפיול עניילק ןיימ ,ןעּפַאטס ןיוש זומ ךיא

 ןידניירפ ןייד .רימ טפור יז

 .ַא ח ט ר ע ב
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 בייל ינַאמ

 רעדעיל

 ,טנעמיד ַא יו טלַאפ לידנערעטש א

 ; ריפעז ןעכייוו םעד ןיא טקניז ןוא

 טעּפאק סָאד זַא ןיימ ךיא ...שיראנ יו

 .ריד ייב לירעּפ עלערערט ַא

 ןעלרעּפ ךעלערערט ןוא ,וטסנייוו ןוא

 -- ּפָארט ייב ןעּפָארט ןענעּפאק ייז

 ןעלַאּפ סָאד זַא ,ןיימ ךיא ...שירַאנ יו

 .ּפָארַא עלַא ךעלדנערעטשי יד

 58 8 לא

 ןעגױצַאב ןעטראג רעד ךָאנ טגעיל

 -- םיואכרוד ןעענש עניזייא טימ

 קעד"זייא םעד רעטנוא ןופ טלעכיימש

 .סױרַא לעמילב גידנעשטסאל ַא

 ןעדייל יד ךַאנ רימ ןיא ןענייוו
 -- קילג סענענורטנַא סעבעיל ךָאנ

 ןערערט יד ןיפ םיורַא טלעכיימש
 .קילב רעדנעשטסַאל רָאנ ,רעטלַאק ןייד

 ,גיצרַאה ךיז ןעכעיל ,ךיז ןעבעיל םוק

 טייצ יד טלעכיימש זנוא רַאפ ןמז לכ

 ,תומולח-סגנילחירפ ענטכיל טימ

 ! טייוו זיא ןעיסָא רעזנוא ןמז לכ

 רעצרעה יד ןעגָאלש סע ךָאנ ןמז לכ

 -- טסול רעדנעזיורב טימ ,רעייפ טימ

 לעפייווצ רעש'םונהיג רעד ךָאנ ןמז לכ

 .טסורב יד ךעלקיטש ףיוא טינ טפיירוצ
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 וַאטַאנניא .,ד

 גנוכַאװרע יד

 (.ןעגנורענוארע ס'חבלמ עבָאב רעד ןופ גנולחעצרע)

 רימ ןעבָאה טייל ןוא טָאג שממ זא ,ןהעש { ןעוועג לעקנאי ןיימ זיא ןהעש,

 ! ןעוועג אנקס םהיא ףיוא

 (ענעדיא א המכח א ועוועג) רהָאי ערעגנעל צ ןייז ךייא לָאז ,רעגיווש יד, |

 ךיז טָאה ,םהיא טימ הוקמ ןיא ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו סָאד ,ןעלהעצרעד טגעלפ

 טינ דלַאו טקַאהעג ןאד ןעבָאה סָאװ ,,//םעדנַאל , יד זא ,ןעפַארטעג עדארעג

 לָאמ ןעטשרע םוצ רונש עגנוי רעייז טכארבעגבָארַא ןעבָאה ,ווָאליסורב ןופ טייוו

 18--17 ןעצנַאנ ןיא ! ךלימ ןוא טולב -- לעבייוו א ןעוועג זיא סָאד ; הוקמ ןיא

 יז ןוא ?לעגענ יד טגיניירעגבא רהיא טָאה ןירעקוט יד רָאנ יו ןוא .טלַא רהְאי

 ןענייז ,ןעלהעצרעד ,םולשה הילע ,רעניווװש יד טנעלפ ,טלעטשענפיוא ךיז טָאה

 טָאה ףושכ ןימ א סעּפע ,טייקנהעש רהיא ןופ ןערָאװעג טפאגרעפ ךעלבייוו עֶלַא
 ערהיא ןעביוהעגפיוא טָאה יז ןעוו ןוא ...,ןעסָאגעג בייל ןעצנאג רהיא ןופ ךיז

 רעטנוא ןופ סיורא טרַאּפשעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רָאה יד ןעטכיררעפ וצ דנעה

 זנוא ןיא ךיז טָאה סעּפע !  ןערָאװעג םמותשנ עֶלַא ייז ןענייז ,קיּפישט רהיא

 א יו טָא ....ןָאהטעג ןייש א ןעבָאה רימ ןוא -- טּפַאכעגפיוא סניוזא ןעמעלַא

 רעגניווש יד טנעלפ "',,...לשמל לעמיוב גנוי ַא ףיוא ןענרָאמהירפ רעמוז רעשירפ

 בָאה ךיא יו ןוא , : ןעניילוצ רימ יז טגעלפ טייהרעליטש ןוא  ".ןעגָאז ייברעד

 ...ןדְלַאוג ַא -- ןעמוקעב בעיל ,ןעבעל לָאז ,רעווש םעד דנעבא םענעי סָאד

 ,רעווש םעד טָאהעג בעיל רהעז לָאמ עלא יז טָאה ן'תמא רעד ןיא שטָאכ,

 -ענ שממ ןעמ טָאה ,דנעבא םענעי ןופ ןעדער טנעלפ יז ןעוו רָאנ ,םולשה וילע

 -- ןערעווש ןעק ךיא ןוא -- הניכש יד טהור ענעדיא רעד ףיוא זא ,ןעהעז

 "ענעי, ןעצנַאג ןיא זיא לעקנַאי ןייד זַא --- ןעגידנערעד לָאמ עֶלַא רימ יז טנעלפ

 ,...רענייב יד טימ
28 52 *8 

 טינ בָאה ךיא .הרות תחמש "ןיא , ןחעזרעד ךיז רימ ןעבָאה לָאמ עטשרע סָאד,

 טדער'מ , זא ,טסואוועג אי ןיוש בָאה ךיא ,טסייה'ס ....טינ רָאג ןופ טסואוועג

 גנַאל טיג טָאה סָאװ ,עט'רבח א עניימ ,לחר ןעוו רָאנ ,ןהוז ס'השמ םייח "רימ

 : טגָאזעג רימ טָאה ,ןעוועג הבורק לעקיטש א ענייז יקַאט ןוא ,טַאהעג הנותח

 -עג טינ רָאנ ךיא בָאה ,"תופקה וצ שרדמה-תיב ןעסיורג ןיא ןהעג טנייה ן'רימ,
 ןעסיורג ןיא :טנָאז יז ! טינ רָאג רָאנ .... סייוו'כ ....? רשפא ןוא .,..טסואוו
 .ןעסיורג ןיא ןייז לָאז וט ,שרדמה תיב

 שש
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 ףיוא טמַאקרַאפ ...,קַאנק ן'טימ יוזא טצוּפרעפ ,ןָאטעגנָא ךיז בָאה ךיא,

 ַא ! דלאוו א ,רָאה ּפָאק א טַאהעג סָאד ךיא בָאה ,יוא) רָאה יד רעגייטש ןיימ

 ךָאנ ךיז ןעגעלפ ייז ןוא ! רָאה עצראווש ,עצראווש טימ דלאוו רעטכידעג רעצנאג

 ,ןעלקנאי בעילוצ טינ ןעוו סָאד ,ךיא ןיימ טצעי ךָאנ שזַא ....ןעזיורק ױזַא-טָא

 -ָאל רעדייא ,ןעבָאה הנותח טינ ןעצנאג ןיא רָאג ןעוועג הצורמ רעסעב ךיא טלָאװ

 עצנַאג א ןזא ,יוזא ןעכַאמ ןענָאק ךָאנ געלפ'כ .ןעדיינשבָא רָאה עכלעזא ןעז

 רָאט ןוא ...םינּפ ן'פיוא ןערעטש ?עקניוו א ןופ ןעלַאפּפָארא רימ לָאז "עמסַאּפ ,

 טינ טסַאּפ'ס ,טיישרעפ וצ זיא'ס : :ןעגָאז עמַאמ יד ,עטַאט רעד טנעלפ רעמ

 סא ,םלוע לש ונובר : ץהנעט ךיא געלפ ,לעדיימ שיתב-ילעב ןייק ראפ ױזַא

 עכלעזא רימ ייב זיא'ס זא ,גידלוש ךיא ןיב סָאװ ! ןעבָאה רימ ןופ רהיא טליוו

 ? רָאה

 ,רעטיול ,שירפ ןעוועג ךיוא יוזא רימ ייב ךָאד זיא םינּפ סָאד ,ריד ?הָאמ

 עצראווש ַא טנייה ןוא ....ןעגיוא עגידנענערב עצראווש טימ ; טולב טימ לופ

 ?לָאז'ס ןעלעוו ךיא געלפ ןענעווטסעד ןופ רָאנ ....! ןֿפַאה ןעסייוו ן'פיוא עקטעמַאס

 יו טָא -- קאב רעטכער רעד ףיוא אקוד ןוא רָאה עמסַאּפ א ןעלאפרעבירא ךָאנ

 ....ןערב א לעדיימ ַא ןייא ךיז טיג'ס

 ריס ךיז בָאה ךיא -- ןעיירב גנַאל ָאד ריד ךיא לָאז סָאװ ,אלימ רָאנ;

 -:קעװַא ןענייז רימ ןוא רעגייטש ןיימ ףיוא טצוּפרעפ

 58 א א

 ןעהעג תובקנ יד ןוא ,"אנעשטשארּפ , ךילנהעוועג ךָאד זיא הרות תחמש ,

 רעד יװ ,סיוא ךיז טלעטש'מ ,רענעמ יד וצ לעביטש ןעשרעבייוו ם'ןופ ּפָארא

 רעטכיילגנעה יד ץוח ..."ףיורא זיב , דנַאװ רעשרעבייוו רעד ייב ,זיא רענייטש

 ןיא טצילב'ס ! היחמ א זיא'ס זא ,גידעבעל יוזא ,ןעּפמָאלצילב עלא ךָאד ןענערב

 ענעסעלטא עצראווש יד ףיוא ....דרעב יד ףיוא ,ר'םינּפ יד ףיוא .....ןעניוא יד

 ....שרדמה תיב ןיא טינ רָאג יו טקנופ

 עגיד'בוט-םוי טימ ל?ופ ןיוש זיא רעמעלעב רעד ! טשרע ,ןירַא ןעמוק רימ ,

 .ןענהָאפ ערעייז ןופ לעּפע עטיור יד ןיא טכיל יד ןיוש ןענערב'ס ,ךעלעגניא

 רָאנ סעּפע ! גנוריצ א ןעוועג יקַאט ןיילא שרדמה תיב רעד ךָאד זיא טנייה ןוא

 זיא סָאװ ןוא ,ונ ...!שרדמה תיב רעטלא רעד -- ןעדערוצסיוא טייקגיניילק ַא

 ! ? תופקה ענעי ןופ ןעדער וצ ַאד רָאנ ןיוש

 ...ַאנ-ַאנ ! תופקה וצ םלוע םעד ןעפורפיוא סָאד טגעלפ שמש רעד השמ ,

 יר סיורא טיג רע ןעוו ,ןעגיוא יד ראפ גידעבעל רימ רע טהעטש טצעי ךָאנ טָא

 ךעלנניא עלא ןוא !ךלה :יירשעג א טינ ןוא דנעה יד טזָאלוצ ,הרות עטצעכ

 ןייא ךיז טליטש'ס ןעוו ןוא !ךלל--ה--ה :לוק א ףיוא רעטנוא םהיא ןעּפַאב

 דבכמ סָאד ןעמ טנעלפ םהיא) .?לוק ס'בר םעד ךיז טרעהרעד ,יירשעג רעייז

 ןעסיורג ם'ןיא טלעקיוועגנייא ,רעהירּפַא טהעג רע : (תופקה יד ןערהיפ טימ ןייז

 טימ ,הרטע רענרעבליז ענהעש א טימ ,רעבליז טימ טמירבעב זיא סָאװ ,תילט

 ַא ךיוא ןיילא יקַאט זיא ןוא -- די ץטימ ,רתכ ץ'טימ ,הרות רעטכנהעש רעד
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 ּפָארַא ןעננעה ןערעטש ןעסייוו ,ןעטיירב ןייז ןופ ; ןעוועג דיא רענעטנַאילירב
 א ןאד ןיוש זיא רע) ןעגיוא עפיט ענייז רעביא ןעמערב עיורג ,עסיורג רָאּפ ַא
 ןעסנַאװ עסיורג רַאֹּפ א ךיז ןעהערד ּפיל רעטשרעביוא ןייז ןופ ןוא (ןעוועג ןקז
 וא ,ןיירא דרָאב רענרעבליז רעסיורג ןייז ןיא ארומ רענידלאוועג ַאזַא טימ
 ןוא ,ךאלמס א ןופ םינּפ א אקוד רע טָאה ןיילא ןוא ...דחּפ א ןָא שזא טלַאפ'ס
 ךָאנ .רבא ןעדעי ַא ןיא ךיז טהעגוצ'ס זא ,תוקיתמ ַאזַא טימ רע טגניז ןעגניז
 רעד .תורות יד טימ ןעדיא עגירעביא יד ןערעדנא ן'רעטנוא סנייא ןעהעג םהיא
 ייז ייב טשוק'מ ,ייז וצ ךיז ןעפראוו ךאלדיימ יד ,ךא?בייוו יד ,רעדניק יד : םלוע
 ןערעפטנע ייז ןוא ,רהָאי א רעביא ןעבעלרעד ןעלאז ייז ,ייז טשניוו'מ ,הרות יד
 ןעצנַאט ךיז ןעמ טמהענ ,הפקה יד ךיז טנידנע'ס ןעוו ןוא ,"םתא םג, -- ןעדעי
 ...רעניציח ,רעסערג ,רעקרַאטש םעדכָאנ ,ןעסאלעג גנַאפנָא ןופ ,"סכאלחערפ,
 ....ןעצילב ....ןעצילב ןעּפמָאל יד ןוא

 -עב יװ עלַא ךָאד ןעמ זיא ,לוק ס'שמש םעד רעדיוו ךיז טרעהרעד'ס ןעוו ,
 טרעהרעד'ס רעוו זיא ....שדוק-ןורא ןופ יו ךָאד ךיז םגָארט לוק'ס ןוא ,טשיור
 -עגסיוא טָאה רע ןעוו ,קנעדעג ךיא םורָאװ ,רעטיצ א םתסח ןמ טיג ,ןעמָאנ ןייז
 -עטיצ ַא טיזַא ךיא בָאה ,הרותל דובכ ןת השמ םהרבא 'רב בקעי ןתחה ןעפור
 ....ןָאטעג

 קנעדעג ! ךלה ; ןָאטעג יירשעג ַא הפקח רענעי וצ ןעבָאה ךעלגניא יד ןעוו,
 יד ןוא ,ןעצראה ןיא ןָאטעג סיר ןעקרַאטש א רימ טָאה סע זא ,טצעי יו ךָאנ ךיא
 ךיז טָאה ןעניוא יד ראפ ...ןערָאװעג טביוטרעפ ןעצנאג ןיא רימ ןענייז ןערעיוא
 -עניכיא ןוא ,קיטש ןייא ןיא יו ןעסָאגעגפיונוצ ,ןָאטעג שימ א יוזא סעלא ריִמ
 ןיא הרות יד טליוקעג םהיא ייב ןיוש טָאה לחר ןעוו ,טשרע ךיז ךיא בָאה טקוק
 ,עמַאמ-עטַאט ןייד טימ רהָאֹי ַא רעביא ןעבעלרעד טסלָאז , : ןעשנואוועג םהיא
 " הלכ רענהעש א טימ ןוא רעדירב ןוא רעטסעווש ענייד םימ

 בָאה ךיא ! ןעצראה ןיא ןָאטעג "עקכאיט , רעטכער א טשרע רימ טָאה ַאד,
 ןעצנאג ן'פיוא רָאנ ,םינּפ ן'פיוא רָאנ טינ טיור קרַאטש רעוו ךיא זא ,טלהיפרעד
 "ו -עכיג שוק א טּפאכ ,הכלמ , ....ךרוטש א ייברעד ךָאנ רימ טיג יז ןוא ,...בייל
 יד טימ ןוא ,טקרַאטשעג ךיִז בָאה ךיא (.ןעגיטעּפשרעפ טינ טשרמולכ לָאז ךיא)
 ןוא ; ןָאטעג שוק א יז ,הרות יד ןָאטעג טעלנ א דנַאה רעטכער ןיימ ןופ רעגניפ
 ,ןוז יד יו טניישעג טָאה סָאװ ,ןיירא םינּפ ןייז ןיא ךייֵלנ םהיא גידנעקוק אקוד
 ,ךיז טכאד ,ןוא -- .רהָאי ַא רעכיא טבעלרעד , :ןָאטעג גָאז ַא םהיא ךיא בָאה
 נייז ריס ףיוא ןעביוהעגפיוא טָאה רע ןעוו רָאנ ....לעכיימש א טימ ְךָאנ זא
 יד טָאה ',רהָאי א רעביא ךיוא טבעלרעד , : ןָאטעג גָאז א ןוא ןעגיוא עסיורג
 ךיא ןוא ,ןָאטעג לעציק ענדָאמ ןימ א רימ ,םינּפ ןיימ ףיוא סָאװ ,רָאה עמסַאּפ
 ןימ רעדַאנ ןַא רָאנ סעּפע רעבָא ....בייל ן'רעביא פיורג א טלהיפרעד בָאה
 ,..ליורג

 ךיא זיב טעפכ ,טזָאלעגּפָא םינ טייצ עננאל א יקַאט ךימ טָאה ?יורג רעד,
 ַא ךָאנ זא ,ךיז טכאד רימ ....? רעטייוו ןוא ,טַאהעג הנותח טינ םהיא ראפ בָאוי
 ןָאהט ךליה ַא גנולצולּפ רימ סָאד טגעלפ ױזַא טָא ,,.,הנותח רעד ךָאנ םייצ עגנַאל
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 ליורג "רעד , ןוא ,קַאב ן'פיוא ןָאהט לעציק ַא ,,,"ךלח , רענעי ןערעיוא יד ןיא

 " ,,.,בייל ןעצנאג ןיימ ןופ טיוה רעד רעטנוא ןָאהט ףיול א טגעלפ

 לא לא +

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז ןעוו סָאד ,ךָאנ יז טקנעדעג ,טכַאנ רענעי ןופ

 ףיֹוא רעדיוו זיא ןוא ....רעטסנעפ יד ןיא יולב ןעוועג ךָאנ זיא'ס זא ,גָאט-רַאפ

 טהעג יז ןא ,ט'םולח'ענ רהיא ךיז טָאה ,ןערָאװעג טלעמערדנַא טונימ ַא

 ןיא זָארג סָאד ןוא ; דלעפ ןעטקעדעבדזָארג טימ ,ןעסיורג רהעז ,ןעסיורג א ףיוא

 ןענעקטנא טייווטייווה .,,} רעטיול יוזא לעמיה רעד ןוא ...ןירג -- ןירג יוזא

 ערהיא טימ ןייֵלַא טהעז יז ןוא ..,,דלאוו רענידרעמוז רעד זָארנ ן'פיוא טהעטש

 רעשירפ רעד , ףָאלש ןופ ףיוא םהיא ןיא ךיז טּפאכ סע יו -- ןעניוא ענעגייא

 רעקניל רעד ןיא ,זָארג ן'פיוא ....טכאוורע דלאוו רעד יוװ -- "ןעגרָאמהירפ רעמוז

 יד רעטנוא ךַאלזייה עש'יוג עכילטע ,ןעפָאלשרעפ רָאג ךָאנ ,ןעהעטש טייז

 ,ןיילא דלעפ ענעזָארנ סָאד טפיול טייז רעטכער רעד ףיוא .,...רעכעד ענעיורטש

 ,ןיירַא דלַאװ ןיא ,סיוא טזייוו ,ךיז טהעג יז ןוא .,,..ןיירא לעמיה ןיא זיב ,ןיילא

 ! היחמ א ....טיירב ןוא שירפ ,טוג יוזא טלהיפ ןוא

 ענעי .ךאלעגיופ הנחמ רעצנאג א ףיוא ןָא יז טפערט ןענירעד ןעטימ ןיא

 *! ףלה , ....ײרעשטַאּפ ,יירעשטיווצ ַא טימ ,לָאמ א טימ עלא פאכ א ךיז ןעביג

 ס'לעמיה ןיא טעה-טעה ןעהילפרעפ ייז זיב ךָאנ יוזא ייז טקוק יז ...ףיורא ,ףיורא

 ףיוא ךיז טּפַאכ ןוא ,לעציק "םענעי, ייברעד טלהיפרעד יז .ןיירַא טייקיולב

 ....ןעּפיל יד ףיוא שוק ןעקַאמשעג ַא ןופ יו

 ןעסייוו-רָאלק םעד ףיוא ןעטָאשוצ ןענייז ,עצרַאוװש יד ,רָאה ענהעש ערהיא

 רעטסערַאוװ-וצ רהיא רעטנוא טניילענפיונוצ ןעניל דנעה עדייב ערהיא ,ןעשיק

 -עענשי רחיא ןופ טקורעגבָארא לעסיב א זיא קעד עיורג-ןעקלָאװ עניד יד ; קַאב

 רהיא ןעבעל -- ;יז טהעז ןעניוא עטנעפעוצ-טיירב טימ ןוא ....דמעה ןעסייוו

 טקיק ןוא דנַאה ןיא ךלימ זָאלנ ןעטהירבעגנייא טוג א טימ עמַאמ יד טהעטש

 ,/ ....תולרג ןעניר'תחנ ,ןעשעמַאמ ַאזַא טימ ,בעיל גיצראה יוזא רהיא ףיוא

 ןוא ...ןעוועג עקניזימ יד ךָאנ וצרעד ןוא ,הדיחי תב א רהיא ייב ךָאד זיא ,חכלמ

 רעטסואוועכנוא ןַא טיפ ,טכאוורע ,דנעהילג ,ןעמאמ רעד ףיוא טקוק הכלמ
 -טיירב יד ךרוד ,טסורב רעטכאוורע סָאװ-רָאנ רעד ןופ טצָארּפש עכלעוו ,הלאש

 לעּפמעטש ןערַאברעדנַאז א סייווכעלסיב טנייל ןוא ,םורַא ןעניוא עטנעפעוצ

 ...טבייל טכייל יוזא סעּפע הכלמ טלהיפרעד טָא ....גנוטלַאה עצנאגנ רדיא ףיוא

 טסיראוואוצ עלעדנייטש סָאד ....ןעצרַאה ן'פיוא טציז עלעדנייטש ןיילק ַא רָאנ

 רעטמיראיואוצ יו טהענוצ ןוא ךיז טצלעמש ,ןעצלעמש ןָא ךיז טביוה ,ךיז

 יז ןיא ?עפַאצ א דיז טיג ....ךייוו ,םיראוו יוזא טרעוו ץרַאה סָאד ןוא ,סקַאוו

 ,ןעניוא יד ןיא רהיא ךיז ןעלעטש ןערערט ....ליורג םענעי רעדיוו ,טלהיפרעד
 ...ןערערט עבעיל ,עמיראוו עכלעזא סעּפע רעבָא

 . ,לָאמ ןעטשרע םוצ טינ ןיוש יז טגָאז "! עניימ רעטכָאט ,ריד ןעגרָאמ טוג ,

 וצ ךָאד ךיז יז טרַאּפש ,רעפטנע ןייק ץלא ךָאנ טמוקעב יז שטָאכ ןוא ,עמַאמ יד

 רהיא ףיוא דנַאה עשעמַאמ יד ףיורא טנייל ,רענעלענ ס'רעטכַאט רעד ףיוא



 ' סָאד סיוא קנירט ,רעטכָאט ,םהענ , : גיד'הלפת טגָאז ןוא ,ּפָאק "סוינ'הכלמ ,
 "! ןעוועג היחמ רהיא טימ ךיז טלָאװ רסיק רעד זא ,ךלימ זָאלג א ! ךלימ לעזעלג

 יז ןעוו ,ןעקָארשוצ עמַאמ יד טגערפ "? סניימ דניק ,ריד זיא סָאװ ,יוא;

 .ןערערט טימ לופ ןענייז ןעניוא ס'רעטכָאט רעד זא ,טהעזרעד
 ראפרעד ןוא .,..רעטרעוו טימ טינ ךיז טדער'ס -- טינ טרעפטנע המכלמ

 וצ ףיוא יו ױזַא, -- ןערערט יד סָאנ א לָאמ א טימ סָאד ךיז ןעבינ עקַאט

 14 "סיעכהל

 ,עטַאט רעד ןיירא טמוק'ס ...רעדליּפעג א ,דלאוועג ַא טכַאמ עמַאמ יד

 ."גיוא טוג א, ןעכערּפשבָא רהיא ךיז טמהענ ןעמ ,הנכש יד ןיירַא טפיול'ס

 לא לא = רֹא

 -- "ןערָאװעג קנַארק ן'תמא רעד ףיוא ,ןעגרָאמ םענעי ךָאנ ,יקַאט ןיב ךיא,
 ןַא רָאג ןערָאװעג סעּפע ךיא ןיב םעדכָאנ רעבָא -- ,הכלמ עבָאב יד טלהעצרעד

 ,ןערָאװעג רעניטכיל לָאמס א טיס ןעניוא יד ןיא רימ זיא סעּפע .שנעמ רעדנַא
 םינ ןיילא ךיז בָאה'כ זא ,ניטכיל ױזַא סעלא ףיוא ןעקוק ןעביוהעגנָא בָאה'כ ןוא

 יד ןעגָארקעג בעיל בָאה'כ ; טייקשירַאנ אזא ,לעיּפשייב םוצ ,טרעה ....טנָאקרעד

 ...ןעסיורד ןיא ןעניולפעגנמורא ןעטסימוא יו יוזא ןאד זיא סָאװ ,"עניטואּפ ,

 ןוא ! תוישק גערפ הענ רָאנ -- ?ןעבָאה וצ בעיל ָאד ןיא סָאװ ,רענייטש ַא

 רעד וצ טשרמולכ ןהעג -- ןעפיורד ןיא ןהעגסיורא ןעליופ טינ ךיז געלפ ךיא

 עסייוו יד ךיז ןעלננַאלש'ס יוװ ןעקוק געוו ן'פיוא ןוא ,ןיירַא טיילק ןיא ןעמַאמ

 ךיא געלפ ,גירעדינ ענייא ןהעזרעד ךיא געלפ רעמַאט ....ןוז רעד רעטנוא םידעפ

 ןענַאק ןעוועג ייז לָאז'כ ...ןעּפעשטנָא רימ ןָא ךיז לָאז יז -- יוזא ןהעג ןיוש

 ,רעטסנעפ סָאד ןענעפע רָאג ךיא נעלפ טינדא ....טשוקעג ייז ךיא טלָאװ ,ןעשוק

 ךיז עלייוורעד ,םידעפ עסייוו יד ףיוא ןעקוק ,דלאוו םוצ ןעגנַאענסיורא זיא סָאװ

 טכַאנ רעד ןיא זיב ןהעטשבָא ןענָאק יוזא געלפ ןוא ,דלאוו ןיא ןעקוקרעפ ןיוש

 -טסעד ןופ ןוא !טינ רָאנ ? דלאוו ןיא ךיא בָאה סָאוװ ,רעגייטש א ןוא ,ןיירא

 ןיוש רעה'כ -- ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ יו ,ןיהא ןעהיצ ךימ סָאד טגעלפ ןעגעוו

 ןופ טָאג, ןיוש טגָאז עמַאמ יד יו -- תבש רעמָאט רעדָא ,החנמ ןענווַאד

 ןיוש ךיז טדניצ'ס יו ...לעמיה ןיא ןערעטש ןיוש ךיז ןעזייוועב'ס יו ,"םהרבא

 סַאג "רעשיונ , רעד ןופ ןיוש ךיז טרעה'ס ,רעטסנעפ ערעטסניפ יד ןיא רעייפ ןָא

 קוק ןוא ץלא ךָאנ העטש ךיא ןוא ...סעסקיש יד טימ םיצקש יד ןופ ןעגניז סָאד

 1, ! דלאוו ןיא

 סָאו !ןערעװו ענושמ יו טָאלג סעּפע גנולצולּפ ךיא געלפ טנייה,

 -לעוו ןערהעקרעביא ,ןעצנַאט ,ןעגנירּפש ...! ןעטייברארעד טינ סָאד געלפ ךיא

 ױזַא רעבָא ,ןעזלַאה ןעשוק ,ןע'לחר ןעּפַאכמורא ךיא געלפ ןענירד'ןעטימ ! ןעט

 וצ ןעסערּפ סָאד ךיז געלפ ךיא יו ,יוא ! ןעגנילשנייא ןעלעוו יז טלָאװ ךיא יו

 -מורא ךימ לָאז יז זא ,ןעלעוו קרַאטש ױזַא סעּפע ךיז טגעלפ רימ ןוא ! רהיא

 טגעלפ יז זַא ןוא ! סיוא רימ טהענ תויח סָאד שממ טלהיפעג בָאה'כ זא ,ןעמהענ

 טלָאװ טיוה יד יוו ,ןָאהט לעּפאצ אזא סעּפע ךיא געלפ ,רימ וצ ןערהירוצ ךיז
 ןענָאק רָאג ךיא געלפ טינדַא ....בייל ן'פיוא ןערָאװעג ןיילק וצ לָאמ א טימ רימ
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 ,ןערעלק ,ןערעלק ןוא ןיהא ןעקוק ,לעגיּפש םייב ןעצעזקעווא ךיז ןוא ןעמהענ

 -עגקעווא סעּפע טלָאװ ךיא יו טקנוּפ ,ןערעוו טיור לָאמ א טימ געלפ ךיא ןזיב

 ".,.,? סָאװ טגערפ ...טע'בנג
 ַא ןיא ,טלהעצרעד עבָאב יד ןעגעוו טייקכילמייח ןופ זנוא טָאה ױזַא טָא

 ,עבורה רעד רעביאנעגעג "עלעצעלק, ן'ףיוא גידנעציז ,טכַאנ-רעטניוו רעטלַאק

 .טקַאנקעג ןוא טנערבעג ךילהערפ רהיא ראפ טָאה עכלעוו

 עבורה ןיא זַא ,ןעהעזעגמורא עבָאב יד ךיז טָאה רעטרעוו עטצעל יד ייב

 -נעקוקניירא ןוא ,"ןערַאשרעביא , ןעמונעג ךיז טָאה -- טנערבעגסיוא ןיוש זיא

 טָאה רעכלעוו ,רעייפ ןעטרַאשעגרעביא ם'ןופ םַאלפ םעד ןיא ןָאטרעּפ גיד

 דנערעטַאלפ םינּפ ןעטשטיינקעג רהיא ףיוא טייהנעדירפוצ רעטיוד ַא טימ ,ךיז

 : טגירנערעפ ןָאט ןעשיערפיטש-ךילדנעגוי א טימ יז טָאה ,טלעניּפשענ

 "....ןעוועג ,ןערהָאי ןעוועג ! רעדניק ,אי ,אי;

 טא יי איי יי

 ןַאמשיײלפ .ל .ע

 ? ןיהואוו
 : ןיהואוו גָאז ,םניימ דניק ַא ,ןיחואוו
 ? ןיז ןייד טצייר טייקטייוו עכלעוו ַא

 ,םַאג ןופ שער רעד ,טדָאטש ןופ שיור רעד
 ? סַאה טימ ץרַאה דנעקנייב ןייד ןָא טליפ

 ,טייוו ,ןענַאד ןופ טייוו ךיד טהיצ סע
 ...? טײקמַאזנייא רעהָארג-לעקנוד וצ

 !לייוו ַא ףיוא טלַאה ,ףיוא טלַאה ,דניק ָא
 טו

 !לייא טינ ,לייא טינ ,ביילברעפ ָאד טָא

 ,וצ ריד גָאז ךיא ,ריד רַאפ בָאה ךיא
 ...הור רעליטש ןופ טרָא סַאזנייא ןַא

 זיוה םענעי ןיא טרָאד טָאה טשיורעג
 : סױרַא זיא -- ןוא ,לָאמ ַא טלעוו ַא

 -- ץרַאוװש ןוא ליטש ןעטרָאד זיא טציא ןוא
 ! ץרַאה -- ןיא רימ וצ ,דניק ןיימ ,םוק ַא
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 יוׁשרעג .מ

 לירשייפ סאד

 ,עיוַאטנַאפ ַא ,השעמ עבָאב ַא ,םולח ַא סָאד זיא יצ ,טינ ךיא סייוו ןעסייוו
 ...טלעטשעגראפ סיוועג רעבָא רימ ךיז טָאה'ס ,טייקכילקריוו ַא רעדָא

 -רוּפרוּפ יד ךיז ןעטיירּפשרעפ'ס ואוו ,טנָאזירָאה םעד רעטנוא טייוו זַא
 עגימיוש ןוא ענישיור טייז רענעי ןופ ןיהַא ,ןוז רענעדלָאג רעד ןופ ןעלהַארטש
 -ןעטינַארג ענעטלָאּפשוצ יד רעבירַא ,ןרעסַאװ עפעיט ןוא עטיירב ןופ סעילַאװכ
 ,טייוו ,טייוו ץעגרע טרָאד --- ,רעדלעוו ערעטסניפ עטכידעג ןעשיווצ ,ןעזלעפ

 .טעשצשילבעג טכיל ןעפַאלש ַא טימ ,טלעקניפעג לערעייפ ַא טָאה

 נרעב ענרענייטש יד רעטנוא טקניז ,לערעייפ סָאד ךיז טלַאהעב סע ןוא
 ,ךיז וצ טרַאנ ןוא ןעקלָאװ ןעטכידעג ַא ןופ סױרַא סע טקוק ,טמיווש טָא ןוא
 ,טכַאמ רעגיד'פושכ ַא טימ ךימ טהיצ ,טפור

 -ארומ עכילקערש --- סנעקלָאװ עלעקנוט וצ ןעמיווש ,ןעמַאזוצ ךיז ןעביילק

 ..לערעייפ סָאד טעדניוושרעפ ייז רעטניה .עגיד

 ? ןעשָאלרעפ סע טרעוו

 טרעוו טייקטכידעג רערעיוהעגנוא רעד ןיא .ןעשַאלרעפ טינ טרעוו'ס .ןיינ

 .ןעקנורטרעד סע

 סע טגנילש ןוז יד .לערעייפ סָאד םיוק ךיוא ןעמ טהעז ,ןוז יד לעה טנייש
 ראפרעד .,םידעפ ענעדלָאג ,עניד ערהיא ןיא סע טעייזוצ טכיל עפַאלש ןייז ןייא

 ,רעטכידעג טרעוו שינרעטסניפ יד ןעוו ,הור רהיא ןיא קעוַא טהעג ןוז יד ןעוו

 בא ךיז טלעגיּפש ןייש ענעטנַאילירב ןייז ,לערעייפ סָאד רעדעיוװ ךיז טזייוועב
 ןעכילבעיל ַא ,סע טכיול ןערעטש יד יו רעלעה ,לעמיה ןעטרעטיילעגסיוא ןיא
 טימ טלעקניפ ,טרעטיצ ןוא לאּפוק ןערעביוז ןעטייוו ןופ וצ רימ סע טקיש סורג
 ןעקילב עניימ ךיז וצ וצ טעדעימש ןוא טעינאמ ,טיײקסַאלב רעכילרעה ןייז
 ...טכַאמ-רעביוצ ַא טימ טפור ,טפור ןוא

 ןעלגילפ רימ טָאה'ס :טַאהעג טפַארק-רעדנואו ַא טָאה לערעייפ סָאד
 ,ןעפַאשעג

 ,דרע רעגיביוטש רעד ןופ רעכעה : ךיוה רעד ןיא ךימ ןעגָארט ייז

 ,םוא ךיז הערד ,ןעטפול רעד ןיא בעווש ךיא .לעיצ ַא ןהֶא םוא הילפ ךיא

 ַא ןעסעזעג ענעגנַאפעג ַא זיא יז ואוו ,טסענ ןופ סױרַא טהילפ סָאװ ,ביוט ַא יו

 טַאהעג טָאה ןעהילפ סָאד זַא ,רעטעּפש רָאנ ךיא בָאה טקרעמעב ןוא .טייצ עגנַאל

 רעכלעוו ,לערעייפ םוצ ,ןעניולפעג ךיא ןיב לערעייפ םוצ --- טורשרַאמ ןעסיוועג ַא

 ...ךיז וצ ןעניוצעג ,טּפעלשעג ,ןעפורעג טָאה

 ןעכָארבוצ ןוא טשטיינקוצ .םרוטש ַא ןעגיולפעגנָא ץעגרע ןופ זיא טָא
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 ןיא ןעדנואוושרעפ .טרעדיילשעגנ ךיא ןיב דרע רעד וצ ,ןעלגילפ עניימ ןענייז

 ןוא טפור סיוארָאפ רעבָא לערעייפ סָאד ,ןעלנילפ עניימ ןופ טפַארק עשיירעביוצ יד

 | .ןייש ןעגידלעטניּפ ַא טימ טרעטיצ ןוא טכיול ,טפור

 ךיז ןעפערט .טכיל ןענידלעקניפ ןייז וצ ,ףור ןייז ךָאנ ןהעג ךיא זומ

 םירעוו עגידעכירק ןוא ןעשינעפעשעב עטפַאהלעקע .,סיפ יד רעטנוא רענייטש

 ךיו ןופ ןעייּפש ןעגנַאלש עטלענילפעב ןוא ןענָאקַארד .,געוו םעד ןעטסעּפרעּפ

 ,ןעגיוא עניימ ןעדנעלב ,םינּפ ןיימ ןענערב ,רעייפ ןעלייז סױרַא

 ןעסירוצ ןוא טלעציּפוצ .,ןעטלַאהעג המחלמ ןענָאקַארד יד טימ ףיא בָאה

 סיפ עכאוש עניימ טימ .ןעגנַאלש טימ ףּפמַאק ןיא ןעלנילפ יד ךיא בָאה

 .ןעגנורּפשעג ךיא ןיב רענייטש רעביא ,ןעטָארטעג ןעשינעפעשעב עטפַאהלעקע
 ַא ךָאנ ןַאּפש ַא ,טירט ייב טירט ,ןעגנַאגעג םַאזננַאל ךיא ןיב רעטרעטַאמרעפ ַא

 יה ןעגנורּפשעגמוא זיא סָאװ ,לערעייפ םעד ךָאנ ןעגנַאנעגכַאנ ךיא ןיב ןַאּפש

 ...רעה ןוא

 ןוא ןעטכילעג סע טָאה לעה ,רימ טימ לערעייפ סָאד ךיז טָאה טציירעג

 .טרָא ןעטייווצ ַא ןיא ךיז ןעזיוועב םיוק ,םיוק רעדָא ,ץַאלּפ ןייא ןיא טמַאלפעג

 ,טלעקניפעג ךילבעיל רימ וצ סע טָאה טָא ןוא טנערבעג האנש טימ סע טָאה טָא

 ,טּפעלשעגטימ ,ןעגיוצענטימ ךימ ןוא טקורעגבָא רעטייוו ךיז רימ ןופ ,ןעקנואוועג

 ,..ףוס ַא ןהָא ןוא גערב ַא ןחא רעסַאװ א געוו ןיא רימ טהעטש טָא ןוא

 ןוא ןעהילפ ייז .,ןעלניופ-םי ןעבעווש ,טרָאד ןוא ָאד ,רעסַאו ן'רעביא

 רערעווש-יילב ןיא ץילב ַא יו ,ןעלנילפ עסייוו-יורג ?עה ערעייז טימ ןעלקניפ

 ףיוא סנייא ךיז ןעּפַארד ,ןעגנירּפש ,ןעגָאי ,ךיז ןעלקיוק ןעלעוו עצרַאװש .טפול

 ייב .סנעקור ערעייז ןָא ייז ןעוהט ךעלדניורק עכייוו-רעבליז טימ .,ערעדנַא יד

 טימ הנבל עסַאלב יד .,ןוז עדנעניישנעדלָאג יד ייז ןעשיווצ ךיז טשצילנ גָאט

 ייב םוא ןעמיוש ךאלדנערעטש עניברַאפנעיליל -- תותרבח עגיבייא ערהיא

 ןעמיווש ,שינעפיט יד ןיא ךיז ןעטלַאהעב ,ךיז ןעל'בוט ךאלדנרעטש יד ,טכַאנ

 ןעמאזוצ קעווא ןעטייר ןוא סנעקור ערעייז ףיוא ךיז ןעצעז ,ןעלעוו יד ףיוא סיורא

 ...ןעכיירגרעד טינ ןעק גיוא סָאד ןיהואוו ייז טימ

 ץרַאװש ,דנעטיידעבנוא ןַא ?עבענ ןעניטכיל ןעטייוו ןיא ךיז טזייוועב טָא ןוא

 .ןייא סָאד ןעננילש ןוא לעטניּפ סָאד םורַא ןעלגניר סנעקלָאװ עטכידעג .לעטניּפ

 ןוא ךיז טרעסערנרעפ ,לעטניּפ סָאד טסקַאװ ,סנעקלָאװ יד קעװַא ןערישרַאמ

 טלייהט ףיש ַא .,לעטניּפ ןייק רהעמ ןיוש ָאטינ ..,רעטנעהענ סיורא טמיווש

 יד ,ןעדיז ןוא ןעכָאק ןערעסַאװ יד .בָארַא ךיז טזָאל יז ,סנעקלָאװ יד רעדנַאנַאפ

 סענזירב יד ןיא בא טלהַארטש ןוז יד .ןעהילפ סענזירב .ףיז ןעהערד רעדער

 עצראווש ערעווש ןעמיוק ןעכיוה ןופ סיורא ןעמוק ,ןעגיובנעגער ַא ןופ ןעבראפ עלַא

 ...ןייש רהיא ןעביירטרעפ ,ןוז יד ןעלעטשרעפ וצ ןעשַארטס ןוא ךיור סנעקלָאװ

 טימ ןעלטיירש עטפַאהנעכרעמ ְךיִז ןעגיטפעשעב ףיש ןופ בולַאּפ רעד ףיוא
 ערעייז .ברַאפ עכילדנעגוי טלעיּפש ןעקַאב ערעייז ןיא .,דרעב עיורג-סייוו עגנַאל

 ןעעפ עשירעביוצ .טײברַא רעייז ןעסאלעג ןעוהט ייז ,טסנֹרע ןענייז ןעקילב

 םענעטנאילירב ַא טימ טלהארטש ןוז יד .ןעמַאנג עגנוי-טלַא יד ןעשיווצ ןעבעווש

 -ךלָאג ערעייז טכָאפ דניו רעד .ןעלגילפ עגיטכיזכרוד ערעייז ןיא קסַאילב
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 םורַא רע טכעלפ סבעװניּפש ַא טימ יו .טפול רעיירפ רעד ןיא רָאה עגיברַאפ
 סענאקאל ענעדלָאג עכילטע טרעילרעפ ןוא ןעעפ יד ייב ןעלסקַא ענידכעלייק יד
 .ןעטסורב עשיטסַאלע עש'הלותב ןוא ןרעטשיןעזיור רָאמרַאמ רעייז ףיוא

 -נעכרעמ םעד ףיוא ןעגָארטעגרעכבירַא ךימ טָאה םרוטש רעגידמערַאיל ַא
 ,ףיש ןעטפַאה

 רעטנהענ וצ ןעטערט ייז .ןעעפ עגיטפול יד טביירט ,רעפיטש רעד ,דניוו רעד
 ערעייז ןופ קסַאילב םענעטנַאילירב ן'טימ ןע'פושכ'רעפ ךימ ןעליוו ייז .,רימ וצ
 -ןעשרַאק ערעייז ףיוא לעכיימש ןעגיציה ַא טםימ ןרעביוצרעפ ,ןעניוא ערעביוז
 ןיימ ןָא ןֶא ךיז ייז ןערהיר ןעּפיל עסייה ןוא ןעקַאב עדנעמַאלפ יד טימ .,ןעּפיל
 רעטנוא רימ ןעגָארט ,רָאה עניימ ייז ןעטעלג דנעה עטרַאצ ערעייז טימ ,םינּפ
 .שוק ַא רימ ןופ ןעלטעב ןוא ןעקנַארטעג עגימיוש

 ,טפול יד טדיינש ,ןעלגילפ ערהיא טימ טשצַאּפ ףיש עטלענילפעב יד ןוא
 טימ טלייא יִז .ךיז טגעיוו ןוא ךיז טלעקָאש ,ןעלעוו עגימרוטש יד טלַאּפשוצ
 עדנעטכיול-בעירט זייוונעטייצ ןוא עדנענייש-לעה טָאד ןענעגעגעב ןעמַאזוצ רימ
 | ,לערעייפ

 א טימ ןעדייל עכילקערש ןיא -- ענייא ,ןעמָאנג עגנוי טלַא ןעלַאפ טָא
 ןופ לעגעיז ן'טימ ,לעכיימש ןעגיהטומטונ ַא טימ -- ערעדנַא ,קוק ןעזייב ןעדליוו
 -טדיוט יד סױרַא ןעמ טפרַאװ טרָאב ןרעביא .רע'םינּפ יד ףיוא הור-טדיוט
 .רעכייב עדנערהעצרעפ-לעיפ יד ןיא ייז ןעגנילשרעפ שיפ ןוא ,ענעלאפעג

 ןעפמינ .רעסַאו םעד טריינש ןוא ךיז טלעקַאש ,ךיז טגעיוו ףיש יד ןוא
 רעד ןופ ןעגנירּפש ,ּפעק יד ףיוא זָארג-םי ןופ ןעצנעדערק טימ ,ןענעריס ןוא
 ,דנעה יד ןיא ןעּפַאלק ,ןעזָאּפ עגיטסוללהאוו ןיא ךיז ןעגיוב ייז ,שינעפעיט
 -רעפ ןעקניוו ,ןעגנַאלש יו ןעקיס ,ץעק יו ןעװַאָאימ ,טרָאב ן'פיוא ןערעטעלק
 נרעב עצנאג ףיוא ןעבייה ,ןעגיוא עטלַאקיזָאלג ערעייז טימ רימ וצ שירערהיפ
 ..לערעייפ סָאד ןעלעטשרעפ ןוא בױטש-רעסַאװ

 .טפול רעד ןיא ?לעגיופ רעקרַאטש רעיירפ ַא יו ,ףיׂש יד ךיז טגָארט רעטייוו
 דיירפ ןופ ןעסירבָא ענעדעישרעפ ,לעמיה רעד ןָא ךיז טוהט רעדיילק עיינ ןיא
 ! רעדליב ,רעדליב לָאּפוק ןעיירפ ןיא ךיז ןעלהָאמ רעיורט ןוא

 -- רעטנעהענ ;ןעדיילסטרובעג ןופ דליב סָאד ךיז טהעז רעטייוו טרָאד
 סָאד -- לעבענ ןיא ןיחא ; ןעדיירפ-ןעילימַאפ עטעטרַאוװרע-טסיזמוא ןופ
 .גנוגיהורעב עניבייא יד ,עדנע יד ,דליב עטסכילרעדיוש

 ןעגיױצעגפורַא רעעלּפ ןעטרעילָאקישַא ןייא ךיז ףיוא לעמיה רעד טָאה טָא
 טּפַאכעגרעטנוא ןערהערט יד טָאה דניוו רעניטליגכיילג רעד .טנייוו וצ ךיז ,ןוא
 ףיש רעד ףיוא ,דניוו רעד ךיז טָאה טרהעקעגמוא .טײרּפשוצ ןוא טעייזוצ ןוא
 ןעמיוק ןיא ,ןָאטעג ע'דוס ַא ךיז ןעטסַאמ יד טימ ,ןעגנורּפשעגפורַא רע זיא
 טסיימש רעסַאו סָאד .ןעזָאלבעגפיוא ךיז ןעבָאה ןעלעוו יד .טעזדוהעגניירַא
 .ץכערק ַא טוהט ףיש יד .סעּפע טָאה טצַאלּפעג .טרָאב רעביא ןוא טרָאב ןיא
 רעּפרעק ןיימ ,טקיטש ןוא טגרַאװ זלַאה ןיא .ךיז טמרַאמוא רעסַאװ עטלאק
 ...ןעגיוא עניימ רַאפ ךיז טשימוצ םעלַא .עיסלואוונָאק א ןיא יו ךיז טפרַאוװ
 ...שינרעטסניפ ןוא לעבענ
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 .עקדָאל רעגנייא רעלָאמש א ןיא געיל ןוא ךיז וצ רעדעיוו ךיא ןיב ןעמוקעג

 רהיא רעטנוא ,עכַאלפ-רעסַאו רעד ףיוא עקדָאל יד ךיז טגעיוו גיהור ,ליטש

 א .ןַאמ רעטרעקיוהעגנייא רעטלַא ןַא -- יאוועלור רעד גידנעלמירד טציז

 -כַאושעגבָא ןַא גיל ךיא ןוא םאזננַאל רהעז עקדָאל יד טנָארט םָארטש רעליטש

 עמירַאװ עבעיל ערהיא טימ םינּפ ןיימ טעלג ןוז עטייוו יד .,ןעגנַאלרעפ ןהָא ,רעט

 ןוא טנעקירט ,ךילטרעצ ךימ טעלנ ריפעז רעגידווערהיר םיוק רעד ,ןעלהַארטש

 -כעלסיב רע טזָאלב ןעניוא עניימ ןופ ,ראאה עטּפעלקעגנעמַאזוצ עניימ טכַאפוצ

 א ךָאנ ךיז וצ גידנעמוק רעקנַארק ַא יו ,להיפ ךיא .לעבענ םעד בָארַא זייוו

 ! דיירפ עכלעוו ,ךַא ,ןוא .קניירק רעקרַאטש

 ךָאנ טכיול ןוא טנערב סע ,לערעייפ סָאד סיוארָאפ ךיז טגעוועב רעדעיוו

 ךיז ןערַאּפש ייז .ןעטייז רעיפ עלַא ןופ ךיז ןעהיצ ןעלהַארטש ענייז ,רעלעה

 ןעהיצ ןוא ןעפור ,ןערַאנרעפ ,ךימ ןעטעב ,ךימ ןערעטנומ ייז .רימ וצ ךיילג

 ...1 ךיז וצ

 רעדור םעד .םָארטש רעד ןיא ליטש רעיוהעגנוא ,טפָאלש רעטלַא רעד

 ןעזָאל ןעטלַא םעד ךיא לעוו ,ןעזָאלענ2יורא דנעה ענייז ןופ רעטלַא רעד טָאה

 ןעמיווש ליטש שטָאכ עקדאל יד לָאז .רעדור םוצ ךיז ןעמהענ ?עוו ןוא ,ןעהור

 ...ףור ןוא קניוו ןעדנעטיידעב םוצ ןיהַא

 ערהיא טימ .עטנַאקעבנוא עמייהעג ַא עקדָאל ןיא גנולצולּפ ךיא העז

 ערהיא טיפ .רעסַאו ן'רעביא ףיירטש ןעכיילב א יז טביירש סיפ עטעקַאנ

 רעסַאװ סָאד יז טרַאש ,ןעגיובנעלע יד זיב טקעדענפיוא ןענייז סָאװ ,דנעה ענהעש

 ,רימ וצ םוא לָאמ עֶלַא ךיז טהערד יז .קירוצ עקדָאל יד ןערהעקמוא טנורּפ ןוא

 .טנָאזירָאה ן'פיוא שינָאריא טזייוו ןוא טלעכיימש ,ףראש ןוא סייה טקוק

 -נַאקעבנוא רעד ףיוא ךימ ףאגרעפ ךיא רימ םורַא סעֶלַא ןיא סענרעפ ךיא

 רהיא ,ןעניוא עיולב עסיורג יד ,רעּפרעק רעקנַאלש רהיא .טייקנהעש סרעט

 ,ךֵא !ןענינגרעפ רעטעטרַאװרענוא רעכילבעיל ַאזַא ,ןרעמטש רעסייוו רעכיוה

 -וצ עטכידעג יד טימ ּפָאק ןעשיטעטסעיַאמ רהיא ןוהט טעלנ א ךיז טליוו רימ יו

 | .ראָאה ענעפרָאװ

 ףיוא טכַאמענ טָאה יז סָאװ ,קורדנייא םעד טלהיפ עטנַאקעכנוא עמייהעג יד

 ןופ ךימ טלעטרעצ ןוא טעלג יז .יז טרעוו רעגיהטומ ןוא רעכילהערפ .רימ

 רע .סעּפע טכערּפשרעפ קוק רהיא .,לעכיימש ןעבעיל רהיא טימ סנעטייוו

 ..לעיפ ױזַא טשניוו

 ןוא טייז ַא ןָא גיוב א עקדָאל יד ךיז טוהט ,רהיא וצ ןענייבוצ ךיז ךיא ליוו

 ?ערעייפ סָאד ןוא םָאזננַאל טמיווש עקדָאל יד ,רעסַאװ ןיא ןיירַא ךיא לַאפ טָא

 . ,סנעטייוו ןופ םיוק טלעקניפ

 רעטנעהענ ךיז טניוב יז .דלודעג יד טרעילרעפ עטנַאקעבנוא עמייהעג יד

 ךיז טע'בנג לערעייפ סָאד ןוא טרַאו יז .ענעדעירפוצנוא ןַא טרַאװ ןוא רימ וצ

 ...ךאוש טלעקניפ ,טלעקניפ ןוא סעציילּפ עטיירב ערהיא רעטנוא ןופ סױרַא

 טימ ןָא ךיז ןעסיג ןעגיוא עדהיא .גנערטש רימ ףיוא טקוק עטנַאקעבנוא יד

 ןוא עלייו א ךָאנ טרַאו יז .רעייפ זייב ַא ייז ןיא ןָא ךיז טדניצ סע .סַאה

 .רעמיווש רעטונג ַא יו רעסַאװ םעד גידנעטלַאּפש ,עקרָאל ןופ סױרַא ךיז טפרַאו
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 טלאג



 -בעלעג רעכיליירפ א : עמיטש ַא ךיז טרעה טייקטייוו רעיולב רעד ןופ ןו
 .ןעפיירגעב טינ ךיא ןעק ? ןייוועג סעשירעטסיה רעדָא רעט

 טמיווש ןוא סיוטש א סעּפע ןָא ךיז טוהט עקדָאל יד יװ רָאנ ?היפ ךיא
 ..עשזול ענידנעהעטש עגיצומש ַא ןיא ןיירַא

 טינ ןוא ,ךיז טזייוועב סע טינ ןוא ןעדנואוושרעפ ןענייז ןעגנוניישרע עֶלַא
 ,לערעייפ סָאד רהעמ טכיול סע

 אפ נפ יצפ

 תילגרמ הידידי

 ןיראמ רעזייל
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 ןא ,טלהיפרעד רע טָאה ,רהֶָאי טכַא ןעוועג טלַא זיא ןירַאמ רעזייל ןעוו ךָאנ
 -יווצ סאג ןיא ןוא םאזנייא ןעוועג זיא רע ; םירבח ענייז ןעשיווצ ןיילא זיא רע
 -גיז ,םענעפרָאװ-וצ ןייז טימ ןהעג ךיז רע טנעלפ רעהעגכרוד עגילדנהעצ ןעש
 זיא סָאװ ,ָאטלַאּפ א ןיא ןוא ?עוויטש ןיא ,רעלָאמש ַא ןוא רעגנַאל ַא ,גנַאג גאז
 -יוא ערַאש ענייז ; טלעטשעגפיוא רענלָאק םעד ,סעװעלָאח יד זיב רונ ןעגנַאגרעד
 -עבנוא ןייא ןיא סיוארָאפ ןעקילב טיורטשוצ ןוא טגנערטשעגנָא ןעגעלפ ןעג
 טקנוּפ ,ךיילג טשינ ּפָאק ןייז ףיא ןעסעזעג זיא טוה יד ,גנוטכיר רעטמיטש
 ,רעיוא ןעטכער םוצ רעטנעהַאנ ,טהערדעגסיוא ןעוועג טלָאװ עצינליטאּפ ןייז
 טנעלפ ,רעהעגכרוד עגילדנהעצ ןעשיווצ יוזא ןהעג טגעלפ רע ןעוו ,לָאמ א ןוא
 יד יו ןעלגניילש ןוא ןעגעיוו ךיז טגעלפ ,עידָאלעמ א ןעביוהפיוא םהיא ןיא ְךיִז
 -ירַאװ ,ןעליטש א ןופ םעהטָא םעד טלהיפרעד יז ןעוו ,ךייט א ןופ עכעלפרעביוא
 טקערש רע ...םורב א ליומ ןייז ןופ ןעסיירסיורא ךיז טגעלפ סע ןוא ,לעטניוװ ןעמ
 ןוא םעהטָא ןייז בא רע טקאה טלאװעג טימ ,עמיטש ןייז ןופ רעביא ןיילא ךיִז
 ? ןעמונרעפ סע ץימע טינ טָאה : ןעטייז עלא ןיא טקוק רע

 טימ ךיז ןעמ טָאה םייה רעד ןיא ןוא שרדמה תיב ןיא ,רדח ןיא : לארעביא
 ,טכודעגסיוא ךיז טָאה םהיא ,לעגניא א יוזא טימ יו ,שרעדנא ןעגנַאגעב םהיא
 המעטה רעדנא טימ ןוא שרעדנא סעּפע סיורא ןעמ טדער רעזייל ןעמָאנ ןייז זַא
 טימ ןעדנעוו םהיא וצ ךיז טגעלפ יבר ןייז .עקמהרבא ןוא לעקנעי ,לירעמש יו
 ,ונ -- :רֹועיש םעד ןעגָאזרעביא לָאז רע ,עגירעביא יד וצ יו ,לוק רעדנַאנַא
 -לאה טונימ ענינייא ךיז ןעגעלפ רדח ןיא ענייז םירבח יד .רעביא גָאז ,רעזייל
 ףיוא ; הדועס א ףיוא דלעג ןעטעב ןהענוצ םהיא וצ ןענעלפ ייז רעדייא הצע ןעט
 ךיוא ךיז טָאה ןייֵלַא רע ןוא ,ןעפורעג טינ לָאמנייק םהיא ןעמ טָאה תומחלמ
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 ךיז רע טָאה םענייא טימ זיולב .ןעמהענטימ םהיא לָאז ןעמ ןעטָאבעגנָא טשינ

 רעניד א ןעװעג זיא סָאד ; םרעלדעיפ םעד עק'לארשי טימ ,ט'רבח'עגפיונוצ

 ,עצראווש לעקנוט טימ ,טכיזעג םענהעש ןוא ןעלעקנוט א טימ לעגניא רעביוה ןוא

 ;רעגניפ עגנַאל ,עניד ןוא ןרעטש רעגידכעלייק רעכיוה א ןוא ןעגיוא עסיורג

 בעיל םהיא ןעבָאה עלא רעבָא ,ערעגרע יד ןופ ןעוועג עקלארשי ןיא רדח ןיא

 | .טַאהעג

 . ןופרעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טּפַאשדניירפ רעייז

 : ן'רעזייל טגערפעג עקלארשי טָאה בירעמ ןוא החנמ ןעשיווצ לָאמנייא

 א ןעכַאמ ריד ךיא לעװ ,קע ןעשידרעפ א ןופ סענורטס טכָאה ,רעזייל ---

 .לעדעיפ

 . טרעפטנעעג ןוא םהיא ףיוא ןעבעגעג קוק א דשח טימ טָאה רעזייל

 ! רָאה עשידרעפ ןייק טינ בָאה ךיא --

 םהיא טָאה רע ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג םהיא זיא טכיזעג ןהעש סעקלארשי

 : טנערפעג

 ? ןעלדעיפ ןעכאמ וטסנעק ןענַאװ ןופ --

 .טרעדנואוורעפ ןעק'לארשי טָאה הלאש יד

 .םרעלדעיפ םעד עקהמלש ךָאד ןיב ךיא ? ןעק ךיא ןענאוו ןופ --

 ,טרעפטנעעג ץרוק רעזייל טָאה ,טנעקעג טשינ ריד בָאה ךיא --

 אזא ןעזייוו ריד ךיא לעוװ -- טגָאזעג עקלארשי טָאה -- זנוא וצ םוק --

 .ןעלקייּפ רימ ןעלעוו ,ןייז טינ טעוו רענייק ןעוו ,עשזיוד א יוװ ,קיוּפ ןעסיורג

 .ןעגיוושעג טָאה רעזייכ

 טגיילעגפיורא ןוא טגערפעג רעטייוו עקלארשי טָאה ? ןעגניז וטסנעק --

 : ןעלהעפעג טשינ סָאד זיא ן'רעזייכ .לעסקא ן'.פיוא ן'רעזייפ ייב דנאה ןייז

 טָאה רע רענָא .טַארכינַאּפ םהיא טימ ןערָאװעג לעגניא רעד זיא לענש וצ

 .דנַאה ןייז ןעּפוטשוצבָארא טַאהעג טינ הטומ ןייק ךיז ןיא

 .טרעפטנעעג רעזייל טָאה .ןעק ךיא --

 ? ןעגניזרעביא ןענעק וטסעוו ידוד הכפ סנזח םעד--

 ! טשינ ךיא ןעק סָאד --

 ?וטסנעק סָאװ וט --

 .םינוננ ױזַא --

 ? סָאנ ס'חלנ ןיא ןערעיצַאּפש ןהעג רימ טימ וטסעוו --

 .עי שי

 ; ןונינ א ןעמורב רע טגעלפ דימת ןוא םינוגנ ךכ א טנעקעג טָאה רעזייל

 טגעלפ ןַאד ,ןעהור ןעזָאל טשינ ,ויטַאמ ַא ןעשרעהעב םהיא טגעלפ גנַאל-תועש

 ןענעלפ -- ןעזעלעג טָאה רע ביוא .הניגנ רעד ןופ טקַאט ןיא ןָאהט סעלַא רע

 -עג ןוא ,םטיר ןעבלעז םעד טימ קנַאדעג ןיא םהיא ייב ןעגעיוו רעטרעוו יד ךיז

 ,שיגרענע ןוא ךיג ןעגניז טגעלפ רע .טקַאט םוצ ןעזיירּפש רע טגעלפ גידנעה

 -ריוו וצ ןערעהפיוא טנעלפ ןוגינ רעד זיב ,ןערעטאמרעפ ךיז טנעלפ רע זיב ןעגניז

 | .ןעוורענ עטרעטַאמענבָא ענייז ףיוא ןעק

 ןעשינַאטָאנַאמ םוצ וצ ךיז טרעה ןוא רענעלעג ן'פיוא טכאנייב טנעיל רע
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 ,ןעמייהעג א ןופ ןעקור רעד ךיז טהעז רעטסנעפ ןיא .רעגיײז-דנַאװ ןופ גנַאג
 רעמיצ ןעטייווצ ןופ .טכַאנ יד -- ןעזעוו ןעניטכיזכרוד טשינ ןוא ןעצראווש

 .םעהטָא רעליטש ןוא רעצרוק סעמאמ רעד ןוא ּפארח סנעטַאט םעד ךיז טרעה

 טימ טקעדעגרעביא םולש רעדורב רערעטלע ןייז טפָאלש לעטעב ןעטייווצ א ףיוא

 .ערדלָאק רעד

 טלהיפ ייברעד ןוא ןייא םהיא טלַאפ ! הירפ ןזיב ןענעיל יוזא לע ךיא

 טרעה רעטעּפש עלייוו א ןיא .,טכאוועגפיוא ןעבָאה ןעוורענ ענייז עלא זא ,רע

 ךיז טייב רעטייוו סָאװ ןוא טקַאט א טימ טהעג רעגייז-דנאוו רעד יװ ,ןיוש רע

 .הירפ רעד ןיא זיב רע טגניז דייהרעליטש ןוא .טקַאט רעד ץלַא

 ןערעהוצ טשינ ךיז טנעלפ רע ; טיורטשוצ ןערעה רע טגעלפ םינוגנ עיינ

 ; טקעוורע םהיא ןיא טָאה רע סָאװ ,ןָאיצארביוו רעשימטיר רעד וצ רונ ,ןוגינ םוצ

 ךָאנרעד ,ןעלּפאצ ןעביוהנָא סיּפע םהיא ןיא ךיז טגעלפ רעטעּפש טייצ א ןיא ןַאד

 רעד ןיא יו ,םעהטָא ןטיפ רע טנעלפ טצעלוצ ןוא קנַאדעג ןיא ןעננילקבָא

 .ויטָאמ םעד ןעפיירגנָא ,גידנעּפאט רעטסנימ

 ,טרָאטש רעד רעטניה טריצאּפשעג ןעק'לארשי טימ רעזייל טָאה לָאמנייא

 : ןהעזעג טקנוּפ ןעדעי ןופ לעטדעטש ןיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,לָאיטסָאק םעד ייב

 םעניילק ןופ רענהָאװנייא יד טלהעצרעד טָאה ךאד רעטיור ,רענעכעלב ןייז

 ,עניילק עניוזא ןיא טשינ ןעבעל ןעשנעמ ואוו ,טלעוו רעסיורג א ןעגעוו ?עטדעטש

 -עגנָא םוטש ןעבָאה דנעוו עכיוה עסייוו ענייז ןוא ,ייז יו ,ךאלזייה ענרעצלָאה
 א ןעוועג ןיא סע .ןעקנַאדעג עטסנרע ןוא עסיורג ףיוא סרעהעז יד ןעסיוטש

 עכייוו יד ןופ טליפעגנָא ןעוועג זיא טפול יד ; טכַאנרַאפ רענידרעמוז ,רעמירַאוװ

 ןופ םעהטָא ןעניטכעמ ןופ ,שינרעטסניפ ןוא טכיל ןופ ןעננַאלק עשיטסימ ןוא

 ,דלַאוו ןופ עקימימ רעמייהעגנ ןוא רעסיורג רעד טימ ,להימ רעד ייב ךייט םעד

 יד ןוא ןוז עגידנעהעגרעפ יד טלעטשרעפ ןוא ברעמ םעד טמיוצרעפ טָאה סָאװ

 טינ רָאט ןעמ זא ,טרעהעג לָאמ ַא טָאה רעזייל .טכַאנ ןוא גָאט ןופ שינעגעגעב

 -עג טָאה טשרעוצ זא ,ןאנרַא ןופ ןעלעיּפש סָאד ןערעה ןוא דָאב רעד ףיוא ןעקוק

 טָאה ,ןענַאטשעג ךָאנ זיא שדקמה תיב רעד ןעוו ןוא ,ךלמה דוד ןַאגרָא ןַא טכאמ

 טניז רונ ,םינוגנ עניטעמוא יא עכילהערפ יא ןעלעיּפש םהיא ףיוא טנעקעג ןעמ

 עצראווש ,עגידנעמורב רונ ןערעה ןאגרַא ןופ ךיז ןעזָאל ,ןערָאװעג בורח זיא רע

 ןיא ןיירא טסעפ טשינ זיא סָאד רעבָא ,טרעהעג לָאמ א סָאד טָאה רע ...,רענעט

 ןערעה טזָאלעג ךיז ןעבָאה סע .ןעסעגרעפ סע טָאה רע ןוא ,ןייזטסואוועב ןייז

 ןוא עצרַאװש עילַאפ ַא טמָארטשעג טָאה סע ,ןַאנרָא ןופ ןעדרָאקַא עטשרע יד

 ןערעוו ןעגנולקרעפ ןעגעלפ ןוא ףיורא ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רענעט עבָארג

 -ראווש רעד רעביא ןוא .עילעטס רעד זיב ןהעגרעד ןעגעלפ ייז רעדייא ךיז ןיא

 עטעקַאר ַא ןופ ?ייז רעכילטיור יולב ַא יו ,ןעביוהעג ךיז טָאה רענעט עטאמ רעצ

 ןיוש ךיז טכוד ןוא טיפוס םייב ןעטלַאהעגנ ןיוש טָאה רע ןוא ,ןָאט רעמירַאװ ַא

 ןוא גידמערוטש טקעוװרע ךיז טָאה ,לָאיטסָאק םעד ףיוא ךיז ןעביוהעגרעבירא

 ןעכייוו ןוא םעניד םעד ןעגנולשרעפ ,דרָאקַא-סַָאב א טכאמ רעדנעשרעהעב טימ

 -עג טָאה עקלארשי .ןהעש ןוא גיטכעמ ןעגנולקעג ייז ןעבָאה ןעמאזוצ ןוא

 -עשעק יד ןיא דנעה יד ,טנעפעעגפיוא טיירב ןעוועג ןענייז ןעניוא ענייז ,טרעה
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 ,טיורטשוצ טרעהעג טָאה רעזייל .,ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה טכיזעג ןייז ןוא סענ

 -לָאװ א ןיא רענוד ןעטייוו א ןופ גנַאלקבָא ןַא יו טלהיפעג רע טָאה ךיז ןיא רונ

 .לעמיה רעיולב סיוועג ,ןָא ךיז טביוה סע ןעכלעוו ךָאנ ,ןעק

 ! להימ רעד זיב שזא ,רעטייוו ןהעג רימָאל ,עקלארשי ,טסייוו --

 .ארומ בָאה ךיא ; ָאטינ רענייק זיא ָאד --

 ייז ןוא טסַאּפשעג םהיא ןופ רעזייל טָאה ? ארומ וט:ָאה ןעמעוו ראפ --

 .לימ רעד וצ געוו םעד ייב עקשזעטס רעד ףיוא ןעגנַאגעג ליטש עדייב ןענייז

 -עיפ רעסיורג א זיא עק'דוד רעדורב רערעטלע ןייד זא ,תמא ,עקלארשי --

 ? רעלעיּפש-לעד

 רע ,רעטסעב רעד עירָאטאװרעסנָאק א ןיא זיא דוד רעדורב ןיימ ,עי --

 .ןעטרעצנָאק ףיוא טלעיּפש

 ? ןעטרעצנַאק זיא סָאװ --

 עכייר ,ןעשנעמ ךס א ףיוגוצ ךיז ןעביילק סע -- סייוו ךיא ? ןעטרעצנַאק --

 רעד יו ךיוה יוזא ,בוטש רעכיוה ,רעכיוה א ןיא אמתסמ ,רעדיילק ערעייהט ןיא

 ! ָאווארב טשטַאּפ ןעמ ,טלעיּפש רע ןוא --- רענהעש ךָאנ ןוא רעטסיולק

 -רָאפ ךיז טָאה רע ;טכַארטרעפ טגערפעג רעזייל טָאה ? ןעמעוו ראפ --

 ַא ןיא ,לָאיטסַאק רעד יו רעכעה ךָאנ ,רעיומ ןעכיוה ,ןעכיוה ַא טלעטשעג

 ןיא ,תבש תלבק וצ להוש יד יוװ ,רהעמ ךָאנ ןעטכיולעב זיא סָאװ ,לאז ןעסיורג

 ןיא ןוא ....םלוע ןעסיורג א ראפ טלעיּפש עק'דוד ןוא המיב א טהעטש טימ רעד

 ...ןאגֹרֶא ןופ ןעלעיּפש סָאד ןעלַאש וצ ןעביוהעגנָא טָאה קנַאדענ ס'רעזייל

 ! ַאווארב ןעמ טשטַאּפ םהיא -- טדערעג עקלארשי טָאה -- ן'דוד ראפ --

 םהיא טָאה ןעמ ,ןעזיוועב טָאה רע תונתמ א ראפ סָאװ ,ןהעז טפראדעב טסָאה וד

 ....רעדליב ןוא ךַאלרעגייז ,ןענניר ןעבעגעג

 ? םהיא סָאד טינ רעוו --

 ייב ךיא בָאה ,ןעוועג ָאד זיא רע ןעוו ! תוצירּפ ןוא םיצירּפ ? רעוו --

 ! ענהעש אזא ,לעדיימ א רעדָא ,עקנענַאּפ א ןופ טערטרָאּפ א ןעהעזעג םהיא

 -ָארשעגרעביא ךיז טָאה עקלארשי ,טירט טרעהרעד ךיז ןעבָאה ייז רעטניה

 : טגָאזעג ןוא ןעטניה ףיוא ןעבעגעג קילב א טָאה רעזייל .ןעק

 .ארומ ןייק טינ בָאה ,טשינ טכאמ םע --

 טרַאה ןענייז ,ךיז ןעגיהורעב וצ טייצ טַאהעג טָאה עקלארשי רעדייא ןוא

 ,טייז א ףיוא לעטיה סָאד ,רוחב רעטיובעגטסעפ ,רעכיוה א ןעגנַאנעגכרוד ייז ייב

 -יישטַאפ א ןיא טלעקיוועגנייא ןעוועג ןיא סָאװ ,ל?עדיימ ַא טימ ,קילושז השעמ

 -עג רהיא ןעמוקעגסיוא זיא דנעבא ןופ ןייש ןעגידנערעמעד םעד ראפ ןוא על

 ,ךוט םענעגיוצרעפ םעד ןופ ללח ןעצראווש ןופ טקוקעגסיורא טָאה סָאװ ,טכיז

 ,ךיילב-טָאמ
 רעד טימ } ןעמונעגמורא רהיא רוחב רעד טָאה ,טירט עכילטע גידנעהעגבָא

 .גנַאג םעד טצעזעגטרָאפ ייז ןעבָאה יוזא ןוא דנאה רעקניל

 -ָאװעג רעכילהערפ ןיא עקלארשי ,טקוקעגכָאנ רעטסניפ ייז טָאה רעזייל

 .'רעזייל וצ ךיז טעילוטעג ןוא ןער

 ?ןיא רע רעוו ,רעזייל ,טסייוו --
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 | ! טשינ סייוו ךיא --
 -כָאנ ייז ריִמָאל ,טסליוו ! טשינ ךיא סייוו ,זיא יז רעוו ,עקטָאנ זיא רע --

 .ןהעז דייהרעליטש ןוא ןעטלַאהעּב ךיז ןעלעוו רימ ,ןהעג
 רע ןעק ,טרעטש רעצימע ןוא טכַאקוצ טרעוו רע ןעוו ,טשינ ףראד ןעמ --

 סָאלב ןיא עקלארשי .טגָאזעג רעטסניפ רעזייל טָאה .רעסעמ א טימ ןעבעג
 | .ןערָאװעג

 ןעק רע ,םייהא ןהעג רימָאל -- ן רעזייל וצ טגָאזעג רע טָאה-- טסייוו --
 ,ךָאנ םהיא ןעהעג רימ זא ,ןעניימ ךָאנ

 ! ןהעג רימָאל --

 .קירוצ ןעמונרעפ ךיז עדייב ןעבָאה ייז ןוא

 ַא ןייז בוטש ןיא טַאקָאװדא םעד הנח ייב טעװ ךָאװ עגיטנייה ,רעזייל --
 זיא טרָאד ? ןהעג רימ טימ טסעוו .ןעלעיּפש ןעטרָאד טעװ עטַאט רעד ,הנותח
 ? ןהעג טסעוו ...ןעצנַאט םירוחב טימ ךאלדיימ ,ךילהערפ ױזַא

 ףיוא ןייז טעוװ סָאװ ,םלוע רעד ,טלעמַאטשעג רעזייל טָאה ? סייוו ךיא --
 ,ןעקָארשעג םהיא טָאה ,הנותח רעד

 :טרעפטנעעג רע טָאה רעטעּפש עלייוו ַא

 -נָא ליוו ךיא ,טלעיּפש עטַאט ןייד יו ,ןערעה ליוו ךיא .ןעמוק לעװ ךיא --
 ,לעדעיפ א טנעהָאנ ןקוק

 ֿפעגניא ןייק ,טרָאט תונותח ףיוא געירק ךיא ! ןהעג ןעלעוו רימ ,טוג ,טוג --
 ךיא ,ןעזייוו יז ריד לעװ ךיא ,טיילפ יד ןוא לעקייּפ םעד ןעטלַאה טשינ ןעמ טזָאל
 ,לעדעיפ יד ןעזייוו ריד לעוו

 ךָאנרעד ,טכַארטרעפ ןעוועג ןיא רע ,טרעהעג טשינ םהיא טָאה רעזייל
 : טדערעגסיורא ןוא ןעקלארשי גניירטש ןוא םייהעג ןעבעגעג קוק א רע טָאה

 ,רעלעיּפש-לעדעיפ א ןערעוו ליוו ךיא ,טסייוו וד --
 ? דוד רעדורב ןיימ יו ױזַא --
 ! רערעסערג ַא ךָאנ --

 .ןעטַאט ןיימ ןעלחעצרעד סָאד לע ךיא ,רעזייל --
 ! טשינ ףראד ןעמ --

 ? סָאװ ראפ

 | ! ױזַא טָא --
 הנח ןיא הנותה רעד ףיוא ןעמוקעג רעזייל זיא רעטעּפש געט רָאּפ א ןיא

 םעד ןעטכיולעב ןעבָאה ןעּפמָאל-ץילב עגידשרדמה תיב .זיוה ס'טַאקָאװדא םעד
 -תיב עגנַאל טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז "תיח , א ןופ טלַאטשעג ןיא ,לַאז-הנותח
 עניד'בוט-םוי טימ ןעדיא עכילטע ןעסעזענ ןענייז ייז ייב ,ןעשיט עגידשרדמה
 ןוא ןיה טהרדעגמורא ךיז ןעבָאה סע .רע'םינּפ עגיד'בוט םוי ןוא םישובלמ
 רעד ראפ טויב טימ טצירּפשעג ןוא טניישעג ןעבָאה סָאװ ,ךאלדיימ עגנוי קירוצ
 ענעסכאוורעד טסעומשעג שיתבה לעב ןעבָאה סע .גנוטכיולעב רעקרַאטש
 -ענמיוא ןוא ּפעק ענעסיררעפ טימ טרעיצאּפשעג ןעבָאה ערעגניא יד ,םירוחב
 .רעלופ ןוא רעכעה ןהעזסיוא גידנעלעוו ,טסירב ענעביוה

 -ַאטשעב זיא סָאװ ,רעטסעקרָא רעד ןעוועג זיא גנַאגניירא םעד רעביאנעגעג
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 ןידנָאלב רעראד רעלעטימ א ,ןערודנַאב ןועמש ,רעלדעיפ םעד עק'המלש ןופ ןענ

 -יילפ א ,סלרעּפ לירעב ;ןעּפיל עטכייפ ,עבָארג ןוא ןעניוא עטאוועטולּפ טימ

 -לָאס ַא ,קָאריזָאק ןעריקַאל א טימ ,לעטיה ןעשיאיוג א ןיא לעדיא ןיילק א ,טסיט

 א ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רעזייל ,רעלקייּפ א ל'רוחב א ןוא ,טנַאקיזומ ַא טָאד

 .לעקניוו

 םהיא עקלארשי טָאה -- דעלעיפ סָאד ןעזייוו ריד ךיא לעִיו ,וצ םוק --

 .ןעפורעג

 .טשינ ליוװ ךיא --

 ? יאמלא --

 ; לעמרומעג א ןעגנַאעגכרוד זיא םלוע ןיא

 ,לעדעיפ ן'פיוא ןעלעיּפש ןייֵלַא טעוו רעלדעיפ רעד עק'המלש --

 ? ןעלעיּפש רע טעוו סָאװ --

 ? סייוו רעוו --

 .ימדב יצב הפ ס'ןזח םעד אמת:מ --

 .ןיוש רע טהעג ַא טָא --

 -ימ םוצ ןעגנַאגעגוצ דנַאה רעד רעטנוא ?לעדעיפ םעד טימ ןיא עקהמלש

 ןעבילבעג ןוא םלוע םוצ טכיזעג םעד טימ טרהעקעגמוא ךיז ,שיט ןעטסלעט

 יצ סע טבורּפעג לעדעיפ סָאד ףיוא גידנעקוק טשינ טָאה רע ,טנהעלעגנָא ןהעטש

 ,עבמעג רעד וצ ףיורא ,ןעצרַאה ן'פיוא טרַאּפשעגנָא סע ,טלעטשעגנָא טוג סע זיא

 ,ןערעהוצ ךיז סעּפע וצ טלָאװ רע יו ,טייז א ןָא ּפָאק םעד לעסיב א ןעגיובעגנָא

 טָאה רע .סעטגנאלרעפ ןוא סעמייהעג סענעי טמוק טָא ,טָא זא ,ןעטראוורע

 זיא טכיזעג סעקהמלש .לעדעיפ ן'רעביא קימס ן'טימ לָאמ עגינייא טרחיפעגכרוד

 ןוא טזָאלעגבָארא ןעוועג ןענייז ןעסנָאװ עצראווש ענייז ,טַאמ ןוא ךיילב ןעוועג

 עצראווש ענייז טימ ןוא ,רעיהט ביֹור א ייב יוװ ,ערעדנא יד וצ ענייא טהערדרעפ

 ןוא עגנַאל ענייז טימ .םלוע ן'רעביא לעיצ א ןהֶא טקילבעג רע טָאה ןעגיוא

 "עיפ ןופ ןעצרַאה ןיא ייז ןעבירטעג ןוא רענעט יד טּפַאטעג רע טָאה רעגניפ עניד

 ןעבָאה רענעט יד ,סענורטס יד רעביא קימס ן'טימ טרהיפעגכרוד טָאה רע ,לעד

 .ןעלעיּפש סָאד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןאד ןוא ,ןָאהטעג רעטַאלפ א גינייוועניא

 ןופ ןעניוא ענייז טזָאלעגבָארא טשינ טייצ עצנאג יד טָאה רעזייל

 ןוא ערהַאלק טשינ ןופ הנחמ א טרהירעגפיוא ךיז טָאה םהיא ןיא ; ןעק'המלש

 -ירדסיוא טנעקעג טלָאװ רע ןעוו זא ,טכודעג ךיז טָאד םהיא .,ןעלהיפעג עסייה

 -עט עניוזא ןעמוקעב םהיא ןופ רע טלָאװ ,לעדעיפ ן'פיוא ןעלהיפעג ענייז ןעק

 ,ןערָאװעג רעסערג ןוא רעטיירב טלָאװ זיוה ןעטכיולעב סָאד עכלעוו ןופ ,רענ

 ,ךילטפול ןוא גנירג ןערָאװעג ןוא ןעגנַאלק יד ןופ טרוכשעב ןעוועג ןעטלָאװ עלַא

 טליפעגנָא טלָאװ סָאװ ,טכיל ןערהָאלק םעניד םעד ןופ ךאלעגיופ-רעמוז יו

 .לאז םעד
 טזָאלעג ךיז ןעבָאה םלוע ןיא ןוא ןעלעיּפש טגידנעעג טָאה עקמלש ןעוו

 ! טרעצנָאק שממ ! קיטנַא ! רע טלעיּפש יא : ןעפורביוא עניד'תולעּפתה ןערעה

 : טגערפעג ןוא ן'רעזייל וצ ןעפַאלענוצ עקלארשי זיא

 ?ריד טלהעפעג יו ,ונ --
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 .ןעוועג הדומ רעזייל טָאה .טוג --

 ? רטסעקרָא םוצ ןהעגוצ וטסעוו טציא --

 .אי --

 זיא רע .רטסעקרָא םוצ ןעק'לארשי טימ ןעמאזוצ ןעננַאגעגוצ זיא רעזייל

 ענעדעישרעפ ףיוא ןעזיוועגנָא םהיא טָאה עקלארשי ,טלעמוטוצ ןהעטש ןעבילבעג

 ךיז רעטניה רע טָאה םיצולּפ ,טלעיּפש ןעמ יו טרהעלקרע ,ןעטנעמורטסניא

 ַא םהיא טָאה -- !רימ ןופ אמתסמ -- רעטכעלענ ןעטקיטשרעפ א טרעהרעד

 ,ןעקייח ןהעזרעד טָאה ןוא טקוקענמוא ךיז טָאה רע .ןעצראה ןיא ןָאהטעג ּפַאלק

 -יורטשוצ ןוא ןעפרַאש א ןערָאװעג רהיא ףיוא טָאה רע .רעטכעווש סעקלארשי

 .טכאלעגרעדנאנופ יירפ ךיז טָאה יז ....קילב ןעט

 ךיז רהיא ףיוא עקלארשי טָאה ? ענישזדאה ,האנה יד ריד טּפוטש סָאװ --

 : .טרעזייבעג

 -עה טזָאלעג רעדעיוו ךיז טָאה סע ,רעגידנעגייווש א ןענַאטשענ זיא רעזייל

 -סיוא טימ ןעסייררעביא ךיז טנעלפ סָאװ ,רעטכעלעג רעגנידנעגנילק רעד ןער

 : ןעפור

 ! רענדָאמ א רַאס יוא ....ַאח ,אח ...רענדָאמ ַא --

 ןענופעג טשינ וליפא טָאה רע ,רעטלעפייווצרעפ א ןענַאטשעג זיא רעזייל

 ןיא עק'המלש יו טקרעמעב טשינ טָאה רע ןוא .ןהענוצקעווא טפארק ךיז ןיא

 .ןעסיוטשעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה ייז ,ןעמוקענוצ

 .טרעזייבעג ךיז עקהמלש טָאה ....רעד טָא ? רעהַא ךיז רע טקור סָאוו --

 .ןעסָאשעגסיױא עקייח טָאה ! רבח סעק'לארשי זיא סָאד --

 ,ן'רעזייל ראפ ןעמונעגנָא ךיז ערודנַאב ןועמש טָאה ! עצילעט ,גייווש --

 טרעהרעד רע טָאה ךיז רעטניה ,קעווא ןיא ןוא ךיז וצ ןעמוקענ זיא רעזייל

 : רעטרעוו סעקלארשי

 : ! דוד יוװ ,רעלעיּפש א ןערעוו ליוו רע --

 ,לַאז-הנותח םעד ןעזָאלרעפ דניוושעג ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה רעזייל
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 ןײװָאמיאַאח .י .מ

 גנוטכיר עיינ יד

 יי

 ענעי ןעטייצ עניטנייה ןעמ טנעכייצעב ?סנעדַאקעד , טרָאװ םעד טימ

 ינייא עוויטקעיבוס עכילרעניא יד ואוו ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ,גנוטכיר

 ,עילָאר עטשרע יד ןעלעיּפש רעלטכניק םעד ןופ ןעגנומיטשהטימעג ןוא עקירד

 .ענעּפַאשעג סָאד ןופ וויטַאמטייל ןוא ןייטשדנורג ן'רַאפ ןענעיד ןוא

 ןופ גנוטיידעב עכילצטעזנעגעג יד טכערּפשטנע "סנעדַאקעד , טרָאוװ סָאד

 ןוא גנוהילבפיוא יד טנעכייצעב קנַאטענער יו ױזַא ."סנַאסענער , טרָאװ םעד

 טרָאװ סָאד טנעכייצעב יוזא ,רוטארעטיל רעד ןוא טסנוק רעד ןיא גנוכאוורע

 רעד ןיא גנוטראטנע יד ,גנַאגרעדעינ םעד : עכילצטעזנענעג סָאד "סנעדאקעד,

 .טסנוק ןוא רוטַארעטיל

 סלא טעדנעוװועגנָא ןעוועג 'סנעדאקעד , טרָאװ סָאד ןיא רעבָא ןעטלעז

 ןעטייצ עלא ןיא .טסנוק ןוא רוטארעטיל רעד ראפ שינעכייצעב-סגנופּפמיש

 יטילָאּפ ןופ גנַאגרעדעינ ןוא טייקטליופוצ יד טנעכייצעב רונ טרָאוװ סָאד טָאה

 ױעד ןיא טינ רעבָא ,ןָאיצַאנ זיא זע רעכלעוו ןופ ןעבעל ןעזעיגילער רעדָא ןעש

 ,רוטארעטיל

 םעד ןיא ןיירַא טרָאװ סָאד טשרע זיא טָלנוק ןוא רוטארעטיל וצ גוצעב ןיא

 ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ -- ;קירוצ גיצכעז רהֶאי ַא טימ ךיורבעג םעניימעגלַא

 א וצ גנוניינ עיינ ַא ןעקרעמ ןעמונעג לָאמ א טימ ךיז טָאה סע ואוו ,ךיירקנַארפ

 'ייצעגסיוא טּפיוהרעד ךיז טָאה עכלעוו ,רוטארעטיל רעד ןיא גנוטכיר עסיוועג

 'עב ןוא ןעגנורעדָאפ ענידנעטשטסבלעז ןוא עניניזנענייא ערהיא טימ טנעכ

 .עפירג

 יאד טכאזרוארעפ טָאה רעכלעוו ,"סנעדאקעד , םעד ןופ רעטָאפ רעד ןוא

 ,רעילדָאב לראש טעָאּפ רעגנוי רעד ןעוועג זיא ,שינערהעקרעכיא עצנאג יד סלָאמ

 יד ןופ ןעסירענּפָא ךיז טָאה סָאו ,עטשרע יד ןופ רָאג ןעזעוועג זיא רע

 "רעה סלָאמאד יד ןעגעג ןעטָארטענסיױרא גידנעטשטסבלעז זיא ןוא ןעסאנראּפ

 -אלקַארּפ ,עלהוש עשיטסילאער ענעריובעג-יינ סָאװ רונ ןוא עשיטנַאמָאר עדנעש

 .טּפיוה יד סלא רעלטסניק ם'ןופ ?האוו-ןעיירפ גידנעטשטסבלעז םעד נידנערימ

 .עיצאיראוו רעשיטעָאּפ רעדעי ראפ ָאטָאמ

 ןעבעל ןיא ןיא סע סָאװ ,ץלַא ןופ ןעכייווסיוא ןענידנעטש ןייז ןיא ןוא

 ןייז ןוא .םירטסקע םוצ זיב ןעגנַאגרעד טּפָא רע זיא ,ענָאלבאש ןוא לַאמרָאנ

 רעטנוא ,רעדעיל ?עכיב רענעזָאלענסיױרא טלעוו רעד ןיא סָאװ רונ ,סלָאמַאד

 : ָאטָאמ ןייז טגיטעטשעב ןעמָאקלָאפ טָאה ,"זייב ןופ ןעמולב יד , : ןעמָאנ םעד
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 סָאװ ,ץלא ,ןהעש טינ ןיא ,ךילריטַאנ טסנוק רעד ןיא זיא סָאװ ,ץלא זַא
 .ןהעש זיא ,ךילריטַאננוא זיא

 ךילקריוו טָאה רע םירָאוװ ,רעדעיל ענייז ןיא סָאד רע טָאה ןעזיוורעד ןוא

 טימ טָאה רעילדאב .ןעיליל ןוא ןעזָאר ענידעקעמש ךילריטַאנ יד ןעגנוזעב טינ

 ןופ ןעמולב עצראווש יד ןעגנוזעב ?חיפענ ,םענעגנורדעגכרוד שיטסימ ,ןעפעיט ַא

 ןעמולב יד ; טכַאנ רעצראווש רעד ןופ ןעמולב יד ; טייקכילניזרעביא רעשיטארע

 יּפֶא ןנוא ראפ רע טָאה ייברעד ןוא ,טיײקטעקַאנ רעדנעזיילפיוא ןוא טסעּפ ןופ

 ןוא עצראווש עֶלַא טימ ,דנורנבֶא ןערעטסניפ ןוא ןעכילקערש םעד טקעדעג

 רעד ןופ לעקניוו א ןיא ןעגרָאברעפ ףעיט ךָאנ ןעניל עכלעוו ,ןעלהיפעגנ ערעטסניפ

 "עג ןיוש טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,נידנעלמערד גיהור ךָאנ ?ייוורעד ,המשנ

 ,גנוכאוורע ןופ םינמס גידנעב

 טָאה טסנוק ןופ עפירגעב עלאסקאדאראּפ ןוא עשירטנעצסקע ס'רעילדאב

 סָאד :ןעסאנראּפ יד ןופ רעגַאל םעד ןעביוהעגפיוא ךיז ןעגעג טייז ןייא ןופ

 ןופ רעבָא .,..טייקטליופוצ זיא סָאד ..ט'הנעט'עג ייז ןעבָאה -- ! סנעדַאקעד ןיא

 "רעד ןיוש טָאה טע רעכלעוו ,דנעגוי יד ראפרעד םהיא טָאה טייז רעטייווצ רעד

 -רָאפ ַא ן'רעילדאב ןיא גידנעהעז -- ,ןעמונעגפיוא םיראוו ,ןאלבאש רעד ןעסע

 .טסנוק ןוא רוטארעטיל רעד ןיא גנוטכיר עיינ ַא ןופ רעהעטש

 ייירק עשירארעטיל עלא ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה גנוטכיר עיינ יד ןוא

 .רעגנעהנא ןוא רעגלָאפכָאנ ןענופעג דלַאב ךיז ןעבנָאה סע ןוא ,ןעז

 "אפ ענייז ןָא גנערטש ןעטלאהעג טינ ךיז ןעבָאה רענלָאפכָאנ ס'רעילדאב |

 יד ןיוש .טייז ַא ןָא טגיינענּפָא לעסיב ַא ךיז ןעבָאה ייז .עפירגעב עלאסקאדאר

 "ענּפָא טייוו ןענייז ,אבמער ןוא ןעלרעוו ,רעגלָאפכאנ עטבאגעב ןוא עטשרע
 ירעסיוא רעד ןיא ראגָאז טייוו ןענייז ןוא ,ןעגנורעדַאפ ס'רעילדאב ןופ ןעגנורּפש

 .ךילנהע ןעזעוועג טינ עמרָאפ רעכיל

 'רָאפ יד .דניק א יוװ ,גיניוב ןוא וויאַאנ זיא ,רעדעיל ענייז ןיא ,ןעלרעוו

 ידניפּפמע ןוא שיריל ,לענינירא ראפרעד רעבָא .טגיסעלכאנרעפ זייוורעטרע עמ

 עטפַאהפּפמַארק עזעינילער-שיטסימ א טימ ןעננורדעגכרוד ןעצנאנ ןיא ןוא ,ךיל

 .שינעגיוו

 עצנאג יד ןיוש טנייל אבמער .ןעלרעוו ףיוא ךילנהע טינ ןיוש זיא אבמער

 ןוא רעטרעוו ןופ עימיכלא רעד ףיוא : עמרָאפ רעכילרעסיוא רעד ףיוא טכיוועג

 ןופ גנומיטשנייא רעשינָאפמיס רעד ןופ גגַאלקלהאוו םעד ףיוא ןוא ןעברַאפ

 ןוא ףעירגעב ןעכילניז םעד ןעכערּפשטנע ןעלָאז עכלעוו ,ןעגנַאלק ןוא ןערילָאק

 -ידירפעב ןוא ןעכערּפשטנע ןערילַאק עכייר ןוא עלעה יוװ יוזא ,ןעגידירפעב םהיא

 .גיוא ןופ עינַאמרַאה עשירטעמיס יד ןעג

 רעבָא ,שיסַאלק גנערטש עמרָאפ רעד ןיא ןיא ,טרהעקרעפ ,עמרַאלעמ

 עמרָאפ רעד ןופ גנורעיילשרעפ רעד ףיוא טכיוועג עצנאג יד רע טנייל ראפרעד

 ,ןעלָאבמיס ענהעש ןוא עפעיט-רעדנואוו ,עלָאפסינמייהעג ןיא

 "טנע רהעמ רעטייוו ץלא גנוטכיר עיינ יד ךיז טָאה זייווכעלסיב יוזא ןוא

 ערעסערג א ןעטהעננָא ןעמונעג ןיוש טָאה יז ואוו ,טייצ רעזנוא וצ זיב טלעקיוו

 םעד ןופ ףיול ןעשינַאלָאיזיפ-ָאכיסּפ םעד ןעלניּפשּפָא ןעמונענ טָאה ןוא ,םָאמ
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 ןייז טּפיוהרעביא ,ןעבערטש ןעצנַאג ןייז : ןעשנעמ ןעלאמרָאנבא םענרעדָאמ

 .םעטמיטשעבנוא סָאװ ךָאנ ,סענעהעשעג טינ סעּפע סָאװ ךָאנ טפַאשקנעב

 יעגסיוא טינ לעיפ יוזא ףיוא רוטארעטיל ענהעש יד טָאה טייצ ןייק ןיא

 ענעגרָאברעפ ענייז עלא טימ דנַאטשוצנעלעעז ןעכילשנעמ ןיימעגלַא םעד טקירד

 ענרעדָאס יד סיוא טקירד סע לעיפיוו ףיוא ,ןעגנובָארגנייא ןוא ךאלרעמאק

 .רוטארעטיל ענהעש

 יּפִא עגידעכאוו גיבייא רעייז ןע-ערעד ןיוש טָאה סע עכלעוו ,ןעשנעמ יד

 "םיא רונ זיא עכלעוו ,טסנוק יד טלעצכיײרטעגּפָא לעקע טימ ןעבָאה ,גנולגיּפש

 ףיז ןופ ןעטָאש םענעקורט ןוא ןעטלַאק םעד ןעזייוו וצ ייז ןעזעוועג דנַאטש

 ,טסבלעז

 -עד וצ טרהיפעג רונ ןעבָאה ןעלַאעדיא ןוא ןעגארפ עלאיצַאס עַּלַא יד

 'עב ןוא ןערי:ערעטניארעפ טנעקעג טינ טייוו ןעבָאה ןוא ,גנושיוטטנע רעלופ

 .םענהעש ןוא סעשירפ ,סעיינ סעּפע סָאװ וצ גנארד ןעכילטסייג םעד ןעגידירפ

 םעד טניּפשרעפ לעיפוצ ןיוש ןעבָאה טיײקגינַאטנייא יד ןוא ןָאלבאש רעד

 עצנַאג םָאד .גנוניימעגלַארעפ ןופ דנַאװעג ןערַאס ַא טימ לכש ןעכילשנעמ

 יצ םוא ,םודיווידניא םעד ןעטכינרעפ וצ טלעיצעג טָאה ןעבערטש עלַאיצַאס

 .עדַאטנ עכילדעירפ עסיורג ַא ןעפַאש ןענעק

 רעד ןופ רעפּפעש עניורג יד ןעזעוועג ךיוא ןענייז גיהור וצ ןוא טלַאק וצ

 עשײּפמילא ןַא טהייוועג טָאה ןעפאש רעייז ןופ ,טסנוק ןוא רוטארעטיל טלעוו

 עשיּפמילַא יד ןופ לחיפענ עוויטקעיבוס סָאד .טייקגיהור ןוא טייקמהענרָאפ

 טָאה סע לעיפיוו ףיוא ,טקירדעגסיוא לעיפ יוזא ףיוא ןעזעוועג זיא ןעטנַאניג

 סָאװ ,טייצ רעגיכלעז רעד ןיא רעבָא .גיוא ן'טימ ןעמיטש טנָאקעג שינַאמרַאה

 ,טלעקיווטנע רהעמ ץלא ךיז טָאה ןעגיצנייא םעד ןופ ןעלהיפ עכילרעניא סָאד

 ןענאגרַא גיוא עשיטּפא יד טייצ רעניבלעז רעד ןיא ןענייז ,טרענייפרעפ רהעמ

 ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד ןוא .דנַאטשוצ ןעגידרעהירפ רעייז ןיא ןעבילבעג

 ןערָאװעג ןענייז ןוא ,ןערָאװעג רעפרַאש ןוא רעלעדייא ןענייז ןעוורעגנ יד זא

 קָאוו ןעהעז גיוא עכילקריוו סָאד יו שוחב ןעלהיפ ןוא ןהעז וצ גיהעפ רהעמ

 ןעגיטנייה םעד ןופ ןעהעזפרַאש רעכילניז רעד זיא רעבירעד ןוא .סעטערקנַאק

 טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ ןענילָאמַא םעד ןופ יו ןעמוקעג רעטייוו לעיַּ ןעשנעמ

 "עגיטנייה רעד דנערהעוו ,גיוא ןופ טָאק רעשירטעמעס רעד ךָאנ ןעּפַאשעג רונ

 .סָאמ רעכילניז-ףילרעניא רעד ךָאנ ,סלוּפמיא ן'בָאנ רהעמ טפַאש שנעמ

 פ להיפעג א טימ טשימעגפיונוצ ,שינעגיוו ןוא טעטיזעוורענ יד טָא ןוא

 ףָאנ ,ןעגעוו עיינ ךָאנ טפַאשקנעב ענידנעהיצ ןוא ,טייז ןייא ןופ גנושיוטטנע

 טָאה ןעמונעגנעמאזוצ ץלא ?ָאד טָא -- טייז רעדנַא רעד ןופ ,ןעטנָאזירָאה עיינ

 ייטסימ ןופ עלהוש יד ,ןָאיסערּפמיא ןופ עלהוש יד טעדליבעגסיוא ןוא ןעריובעג

 ,םזילאבמיפ ןעש

 ייירפ עלעודיווידניא ענעמַאקלָאפ יד זיא עלהוש רעד ןופ ןרעקידנורג רעד

 .ןעגנומיטשעגעלעעז עכילרעניא ענייז ךָאנ ןעפַאש וצ רעלטסניק ןוכ טייה

 זעגנָא רעהא זיב עלא יד ןופ יירפ זיא רעניצנייא רעד ןעוו ,סלָאמאד ןוא

 קלָאמאד -- : גידנעקנאוו גנואיושנא-טלעוו ןייז ךָאנ זיא וצרעד ,ןעמגָאד ענעמונ
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 סָאװ ,ןעבעל ַא ,ןעבעל א רהיא ןופ טּפַאש ןוא המשנ ענעגייא ןייז רע טמהענ
 ,טפַאשקנעב רעכילרעניא ןייז טימ טמיטש

 ףָאנ ןעטלַאהעב זיא ןעשנעמ ןעדנעלהיפ םעד ןופ המשנ רעד רעטניה ןוא

 : עטסואוועב ןוא ענעהעזעג ןייק טינ טכייליפ ךָאנ םענייק ןופ טלעוו ַא ; טלעוו ַא

 ,ןעבעל ןוא דרע רעד ןופ ןעניז ןעסיורג םעד ךיז ןיא טגָארט עכלעוו ,טלעוװ ַא
 *נייא םעד ןופ לַאזקיש םעד ןעדיישטנע ןענעק טכיילעיפ טעוװ עכלעוו ,טלעוו ַא

 .ןעטייקניבייא עֶלַא ראפ ןעגיצ

 ןיא ךיז ייב נידנעלהיפ ,ןעגיצנייא םעד ןָא טפיירג טפַאשקנעב א ןעוו ןוא

 *מייהעג ןופ רעיילש א טימ ןעניוצראפ זיא דליבטלעוו עכילרעה יד זא ,ןעצרַאה

 רעגידעמוא רעד ןיא ךיז םורא גידנעקוק ןעוו ןוא ;קערש עשיטסימ ןוא סינ

 -נעה דנַאוװעג ןעורגישַא גיבייא םעד גידנעהעז ןוא ,טייקכילגעטלַא רעגידעּפעלש

 ןופ ןעפירגעגנָא רעניצנייא רעד טרעוו סלָאמאד ,םוטַאפ רערעווש א יוװ ןעג

 ןופ םזינארט ןעצנַאג ן'טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,גנומיטש עגידגָאטהעוװ ַא

 ,ןעיסלואוינָאק עכילקערש ןיא ךיז גידנעלּפאצ ,המשנ ןייז ןוא .ןייז ןוא ןעבעל

 ןוא ןעדיל ערהיא רעביא טיג ןוא ןָאפ ןעױרג-שַא ן'טימ ףיונוצ ךיז טסיג

 .ריּפַאּפ ן'פיוא ןעפּפמערק

 : ןעפירגעגנָא שנעמ רעגיטסיינ רענרעדָאמ רעד ךיז טלהיפ ןעטייז ייווצ ןופ

 ןייק ןיא טינ טזָאלרעד רעכלעוו ,םזציטּפעקס רעכילמערַאברענוא רעד טייז ןייא ןופ

 רעכלעוו ,םזימעסעּפ רערעטסניפ רעד טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןעביולג וצ ךַאז

 .ןעצראווש ןיא ץְלַא טבראפ

 שנעמ רעגיטנייה רעד טלעדנַאװ ןעביולנ לעקיטש ןעטסעדנימ םעד ןהָא ןוא

 -עכוז יד .טסנוק רעד ןיא ןעמרָאפ עיינ ,ןעבעל ןיא ןעגעוו עיינ טכוז ןוא םורא

 סָאד ןעשנעמ ןעגיטנייה םעד ייב ןערָאװעג רָאנ זיא ןיילַא טפַאשקנעב ןוא שינ

 ,לעיצדנ

 ענעדעישרעפ ןופ ןעפירגעגנָא טרעוו ןוא ןעבעל ןיא רע טלעדנַאװ יוזא ןוא

 רונ -- :לעדעיפ א יוװ ןעניוצעגנָא ןעצנַאנ ןיא םהיא ןעכַאמ עכלעוו ,ןעגנומיטש

 -יֿפנָא ןעלעוו רענעט עבלַאה ןוא רענעט ןוא ,ןעגיוב ן'טימ רהיפ ןייא ,רהיר ןייא

 ,טפול יד ןעֶל

 ןוא המשנ סנעמעוו ,שנעמ רעניטסייג רענרעדָאמ רעד ,רע זיא סָאד טָא ןוא

 ןוא טעטיזעוורענ ןופ בעווניּפש א ןיא טלעקיוורעפ ךָאנ ןענייז גנואיושנא-טלעוו

 עכלעוו ,טסנוק ןוא רוטארעטיל עניטנייה יד זיא ךיוא יוזא ןוא -- : גנולסיירטוצ

 .ןעשנעמ םענרעדָאמ םעד ןופ עימָאנָאיזיפ עניטסייג ןוא קורדסיוא רעד רונ זיא
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 ונ

 קיטירק
 . .ס 7 ,יוורּפ ,ץראווש .ו ,ו ןופ טצעורעביא ,קילַאיב ,ח ,נ ןופ ."דימתמ רעד ,

 -נַאגרעפ רעטנעהָאנ רעד ןופ הבישי יד טלעטשענסיורא טָאה ןעּפיט ייווצ

 ,ןעליוו ןעקרַאטש ַא טָאה דימתמ רעד .יוליע םעד ןוא דימתמ םעד :טייהנעג

 רע ןוא ,רעבירא ןעהעג רעטניוו ןוא רעמוז ,טכענ ןוא געט ,רע טנרעל הלילו םוי

 טגיטלעוורעביא גנוגנערטשנא רעסיורג א טימ ןוא ,ארמג רעד רעביא ץלא טציו

 ןופ סייוו רע ,הכלה יד זיא דלעפטכַאלש ןייז ,רערעדנא רעד ךָאנ אתכסמ ןייא רע

 "עג תויואדו ןענייז עפירגעב ענייז ,רָאלק םהיא רַאפ זיא סעֶלַא ,תוקפס ענייק

 .(ןעטייהסיוו
 ןיירא טינ טנָאלש רע ,הבישי רעשידיא רעד ןופ סוינעג רעד זיא יוליע רעד

 יד ךיז ןיא ןייא טּפַאז רע ,דימתמ רעד יוװ ,דומלת םעד דלאוועג טימ ּפָאק ןיא

 -עטשרָאפ ןייז ."רעלעוו , רעגירעביא ןַא ייברעד גידנעייז טינ ,הימ ןהֶא תויגוס

 -דנענוא ןַא ,םי ַא םהיא ראפ זיא דומלת רעד ,ךילסעמרענוא זיא טפארק-סגנול

 רעדנואוו .טנָאזירָאה ןופ ןעגערב יד ןיא ןעלזניא עדנעהילב טימ ,טייקטייוו עכיל

 לאמס טרָאד טנהָאװ רשפא .ןעלזניא עטשרָאפעגסױא טינ ענעי ףיוא ןעהעשעג

 ,םהיא וצ ןעקניוו ן'תיליל רע טהעז טכענ עזָאלפָאלש יד ןא ןוא ,יתכ ןייז טימ

 זיא המשנ ןייז ! תוקפס ענייז ןענייז סיורג .ערה רצי ן'טימ טפּפמעק רע ןו

 ירפס יד ןיא לָאמ א ןוא ,הדגה רעד ןיא טשרוד ןייז טליטש רע ןוא גיטשרָאד

 ןייז ?ןעלַאעדיא ענייז ןענייז סָאװ .דימתמ םעד טגניזעב קילַאיב .הלבק

 ; טרעטסייגעב ןוא גיטכעמ טגנילק ליק

 טצעי לעװ ךיא ביוא ,סייוו רעוו ,,,,ןנבר ונת ,יוא,

 ,ןעגנורבפווא ןברק סלַא עלעעז ןיימ

 ןעליפנָא ןעוו טלעוו יד בוט-םש ןיימ טעװ ןייז ןָאק

 ! ןעגנולקפיוא ןעמָאנ ןיימ לעקניוו ןיימ ןופ טעוו'ס ןוא

 : טסעפ ךיז ייב טרעלק רע ןוא

 טסורב עדנעדייל ןוימ ןעסיוו טינ לָאז הור ןייק

 ,ךיא לע ןעליטשנייא ,ןעגידנע ךיא לעוװ ס"ש זיב ֹט 8 י 5 4

 : ןעמיורט ענייז רעכיא טינ קילַאיב

 : ךיז םייהַא ןערהעק'ט רע ןעוו ,געט ןופ רע טמיורט ןַאד

 ,הרות טימ ןעדָאלעב ןוא דנַאה ןיא המכסה וד

27 

 ליה

44 
 א



4 

 ,החמש סנירעטלע וד ןוא טדָאטש ןיא בוט םש ןיוז

 ,ארוב םעד ןעביול ייז ןוא םהיא ראפ ןעקנַאד סָאװ

 ,ךשח א ןוא טליהרעפ זיא טצעי סָאװ ,ןעמָאנ ןייז ןוא

 ןעצנעלג ןוא "ןיזאלאוו זיב רימ , ןופ ןעגנילק טעװו

 ןעדוו עגיטכרָאפ-טָאג דימת םהיא ןעלעוו'ס ןוא

 "'עשנעב ןוא ןענהָאמרעד עבעיל ןוא דובכ טימ

 ענייז ןיא ..םערָא רהעז זיא דימתמ ס'קילאיב ןופ ןעבעל רעכילרעניא רעד

 רָאנ ךיז טלעטש רע .טסירעירַאק סלא סיורא ךיז רע טגייצ ןעמיורט-ןעקנַאדעג

 ןיא ןיירַא טינ ךיז טזָאל רע ,רָאלק םהיא ייב ןזיא סעלא ,תולאש ןייק טינ

 ךיוא זיא ןַאמרעייפ .."ףרוחב , ןיא ןַאמרעייפ דלעה ס'רענערב .ח .י יו ,תוריקח

 טימ רעביא ךיז טיג רע ןעוו ,ןעבעל ןייז ןיא ןעמייצ ןעביגנ סע ,רוחב הבישי ַא

 ,דעימ טרעוו רע ,גנַאל ןָא טינ טלַאה סָאד רעבָא ,ןענרעל םוצ ןעבעל ןוא בייל

 ןערעוו טנידירפעב טינ ןעק המשנ ענינעּפשרעדיװ ןוא עצלָאטש ,עדנעקנעב ןייז

 טסייג ןייז ,ןעלַאפ וצ ןָא ןעביוה הנומא ןוא ןוחטב ןייז ,תויגוס ענעקורט יד ןופ

 ,ןעמיטש ייווצ המשנ ןייז ןופ ןעשינעפיט יד ןיא ןעדייר דימת ,טיורטשוצ זיא

 ....ערעדנא יד רתוס זיא ענייא ןוא

 ןעדיא עסיורג עניוזא ןעסקאוועגסיוא ןענייז ןאמרעייפ יו ןערוטַאנ ןופ

 ס'קילאיב .נ .ח ןופ ,בלסירבמ ןמחנ 'ר ןוא ןואנ רענליוו רעד ,ט"שעב רעד יו

 ַא ,יקב רעסיורג א ,ןנחלא קחצי בר ַא ןעמוקסירא ןעק דימתמ

 ס'קילאיב .הלונה רואמ ןייק טינ רעבָא ,ןעטפירש טימ לופ ןיא סָאװ ,ברָאק

 ,עימקעלפער ענערָאבעגנייא יד ךיז ןיא טינ טָאה רע ,רוטַאנ עצנַאג ַא זיא דימתמ

 רונ טרהיפ דימתמ ס'קילאיב .ןַאמרעייפ ס'רענערב .ח .י ןופ טעטילַאינעג יד

 ,ןיירַא סָאג ןיא ךיז טסייר עכלעוו ,המשנ רעקרַאטש רעגנוי ןייז טימ ףּפמַאק ַא

 -דיימ יד ֹוצ ןוא לעּפע עטיור יד טימ ,רענטרענ יד ןוא ךייט םוצ ,עקנַאל רעד וצ

 ןעשירעפיטש ןופ ןעדייררעביא טינ ךיז טזָאל רע ; ןעקַאב עטיור יד טימ ךאל

 ,סיורא שרדמה תיב ןעלעקנוד םעד ןופ ץראה שלענניא ןייז טהיצ סָאװ ,לעטניוו

 ,ןענָאלשרעד הימ רעד ןופ טרעוו טסייג ןייז ןעוו ,שיגארט רע זיא זייוונעטייצ
 : רעטניוו ןוא

 ,םרוטש רעד זיוב טגָאלק ןוא ךיז טסייר'פ זַא .,.,

 ; ןעגווצעב סנעקלָאװ טומ ןעצנַאג ןוא'ז לעמיה רעד

 ,סנעקלָאװ ערעטסנופ יד גורעוורט ךיז ןעּפעלש סע

 ,געט וד ,ןעבעל ןהָא ,םַאוגנַאל ךיו ןעהיצ'ס ןוא

 ,ןעפראוורעפ לעקניוו ןיא שטָאכ להַארטש ןיוא לָאז ןוז יד

 ! גערב ןהָא ךשח םעד לעסיב א ןעטכיולעב

 רענירג א ןאד ןיּפש ַא ךיז טמהענ סע 'נַאוװ ןופ

 "  ןעצראווש ןיא לעקניוו ןוא סבעווניּפש ענייז טבעוו ןוא

 +עגנוי ַא ןופ קילננוא רעד זיא סָאד רעבָא ,ענאל ןייז דנעסיירצרעה זיא סע

 ,הסיפת ןיא ןעלאפעגניירא ןזיא סָאו (רעכילנהעוועגרעסיוא ןייק טשינ) המשנ
 ,סבעווניּפש ןיא טרעטנַאלּפרעפ ךיז טָאה סָאװ ,גילפ ַא ןופ
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 -יידרעב עלַאנָאיצאנ ערעסערג א ןאמרעייפ ס'רענערב ,ח .י טָאה ראפרעד

 ןא ,ןייז ןעק סע ןוא .יולע ןַא זיא רענעי לייוו ,דימתמ ס'קילאיב יװ ,גנוט

 ןעמונעג קילאיב טָאה ,עפיט ןייק טינ ןעוועג זיא אמעהט יד לייוו ,עקַאט ראפרעד

 ןופ רעדליב יד ;אמעָאּפ רעניזָאד רעד ןיא ןָאט ןעגידנעבעווש ,ןעטכייל אזַא

 עגידרעטניוו עננאל יד ןוא סנענרָאמהירפ יד ןופ ,ףיוהלוש ןופ ,שרדמה תיב

 -נעב-דנעגוי ַא ,ךארּפש רענהעש רעניטפערק ַא טימ טרעדלישענ ןענייז טכענ

 ,לעכיב ןעצנאנ ן'רעביא טבעווש שינעק

 יו טלהעצרעד רע ואוו ,ץַאלּפ רעד טכאמ קורדנייא ןעכילשעלסיואנוא ןַא

 ךיוא ןיא סָאד ,סנעגירביא .דימתמ ןעגנוי םעד טכארטעב הבישיה שאר רעד

 רעזעל רעד לָאז .גנוצעזרעביא רעד ןיא רעצעלּפ עטסנעגננולעג יד ןופ רענייא

 ,סיורג רעצנַאנ ןייז ןיא קילאיב טניישרע ָאד .ןעזעלרעביא ןיילַא סע

 עניוזא ןעבינ סע .ענעגנולעג ַא ,ןעמונעג ןעצנאגנ ןיא ,זיא גנוצעזרעביא יד

 ןופ שידיא ןיא גנוצעזרעביא ןא זיא סָאד זא ,טסעגרעפ ןעמ ואוו ,רעצעלּפ

 זַא ,ןעפאשענ לָאמ ןעטייווצ םוצ טָאה ץראווש .י .י ןא ,טלהיפ ןעמ .שיאערבעה

 ןענייז סע .םהיא טימ ןעקנורטעב ךִיז ןוא קרעוו ס'קילאיב טבעילעג טָאה רע

 רעבָא ,ןעגנוגיסעלכאנרעפ עכילהייצרעפנוא ענינייא גנוצעזרעביא רעד ןיא ןַארַאפ

 .ענאלפיוא רעטייווצ א ייב ןערעוו טרעסעבעגסיוא טכייל ןענעק ייז

 .ןיקנילב ריאמ ןופ ַאמעָאּפ ַא ,"רעבייוו

 ןעמָאנ ןעגידנעגָאזוצ לעיפ ן'טימ קרעו ןייז טנעכייצעב רעפַאפרעפ רעד

 םוא ךיז טלעדנַאה סע ; רעשיטַאמעַאּפ ןייק טינ זיא ףֵאטש רעד רעבָא ,"אמעָאּפ ,

 טנעכייצ סָאװ ,טדָאטש עשידיא עטלַא ןַא זיא "וואל; איערעּפ , ; ןעדנענלַאפ

 טָאה יז רונ ,טדעטש עשידיא ערעדנַא עֶלַא ןופ ךַאז םוש ןייק טימ םיוא טינ ךיז

 סע עכלעוו ןיא ,"סעקרָאװדיּפ , יד -- טדָאטשרָאפ ַא רעדָא ,שינעּפעצוצ ַא ךיז וצ

 : טלעוו עטרהעקרעפ ַא -- ,תישארב השעמ ירדס יד ןערָאװעג טרעדנערעפ ןענייז

 סָאד ךיוא ייז ןעלעיּפש אליממ ןוא ,סנירעבענ-טיורב ָאד ןענייז רעבייוו יד

 ןע'םש רעבייוו "רעקרָאװדיּפ , יד ; ןעבעל "רעקרָאװדיּפ , םעד ןיא לעדעיפ עטשרע

 ןירַא טנעירק סָאװ ,רוחב רענעי ויא ךילקילנ ; טדעטש עגימורַא עלא ןיא ךיז

 וצ יוזא יוװ עקַאט ןעסייוו רעבייוו רעקרָאװדיּפ יד ןוא ,לעדיימ רעקרָאװדיּפ ַא

 ערעייז סָאװ, טימרעד ןעריצלַאטש ייז ,ןעמַאנ ןעטקלעפעבנוא רעייז ןעצעש

 ענייק סָאװ ,סָאד ;ררעביוז יוזא ןענייז ,רעטכעט ערעייז טּפיוהרעביא ,רעדניק

 .-ייווש וצ העש רעזייב א ןיא ןוא ןעדייר וצ העש רעטונג ַא ןיא ,לָאמנייק ךָאנ טָאה

 רָאפ טמוק סע יוװ ,טַאהעג טינ ,טכַאדעג ָאד טשינ לָאמ טרעדנוה ,וזממ ןייק ,ןעג

 סיורג יוזא זיא קילג סָאד ,טרימשעג יו טהעג סעלַא ...,"טדעטש ערעדנַא ןיא
 ןעלעה ןייא ןיא רונ .ווָאלסאיערעּפ ןיא קילנמוא סָאד יוװ ,סעקרָאװדיּפ יד ןיא
 ַא :קילגמוא רעסיורג ַא ,לעמיה ןופ רענוד א יוװ ,ייז ףיוא טמוק ןעגרַאמהירפ

 טימ ךיז טגָארטוצ סעיינ עכילקערש סָאד .תרבועמ זיא לעדיימ "רעקרָאװדיּפ ,
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 -אמא עשידיא יד ,ליח-תושנ יד ; רעבייוו יד ןעשיווצ ץילב ַא ןופ טייקלענש רעד

 ךילריטַאנ) ףיונוצ ךיז ןעמוק ,םינוק יד טימ ןעטיילק ערעייז ןעזָאלרעּפ ,סעקנָאז

 ייווצ ; הצע ןַא ךיז ןעטלַאה (ןָאטעג טָאה ןיקנילב ריאמ יװ ,קרַאמ |'פיוא טינ

 ןעגנוניימ עטצעזעגנעגעגטנע עדייב יד ןוא ,רעבייוו יד ןעשיווצ ןעשרעה ןעגנוניימ

 זַא ,טגָאז עלעדניירב ,ןעלהכלמ ןוא קַאזָאק עלעדניירב ןופ ןעטָארטרעּפ ןערעוו

 רבא ןעצנַאג ןייק ,ןענָאלש ,ומש חמי ,רוחב ן'טימ ?עדיימ רעד ,"ייז , ףרַאד ןעמ

 -וג טימ ןעהעגעב ךיז ףראד ןעמ זא ,טהנעט עלהכלמ עטוג יד ןוא  .ןעזָאל טינ

 ,ןעל'הוח ייב הצע ןַא ןעגערפ ןהעג לָאז ןעמ רעבייוו יד ייב טביילב ןַאד .ןעט

 ,"סעקרָאװדָאיּפ , יד ןופ םַאדַאמ רעניטעהטלהָאװ רעד ייב ,יורפ ס'רָאטקָאד םעד

 ןעהייר עטכידעג ןיא , ןעל'הוח וצ ןהעג ןעלָאז רעבייוו עלַא בוח ןייק טינ זיא סע)

 ירעד טָאה ןעקנילב יו ,"רעטלוש וצ רעטלוש ןעסָאלשעג טסעפ ,רענלעז יוװ ױזַא

 ףרַאד ןעמ רעבָא , ,ןעכַאמ הנותח "ייז, לָאז ןעמ הצע ןַא טיג על'הוח (טלהעצ

 ץטימ) ןערהעקמוא טינ רהעמ ןעכאז עניוזא ךיז ןעלָאז טּפיוהרעביא זא ,ןהעז

 ייז, ןוא "לָאמ עטצעל סָאד ןוא עטשרע סָאד ןייז ןיוש לָאז סָאד זא (? םינּפ

 -כרוד ןעבָאה ייז סָאו ,טימרעד ךיז טָאה טזָאלעגסיוא ."ןענַאטשרעּפ יז ןעבָאה

 ןוא 'ןעטיהרעפ וצ ןהעז, ןעבעגעג ייז טָאה על'הוח סָאװ ,עעדיא יד טרהיפעג

 ןעגיבלעזמעד ןיא טינ ,ךילריטַאנ) ,םרח ןיא ןעפרָאװעגניירַא "ייז , ןעבָאה

 -?הימ א ףיוא ןוא ,ףיוהלוש ן'פיוא טינ רעבָא ,טכַאנ רעד ןופ ןעטימ ןיא ; דנעבא

 (...טלהעצרעד טָאה ןיקנילב ריאמ יוװ ,ןייטש

 גנולהעצרע עשיטסירָאמוה א ראפ ַאמעט א עטכישעג יד זיא ,ןעהעז רימ יו

 -וג ַא וצ ןעלַאפעגניירַא טלָאװ ףָאטש רעד ןעוו ,ןָאט ןעגידעבעל ןערָאלק ַא טימ

 -ניא ןַא ןעפאשעג רע טלָאװ ,ןעצינסיוא םהיא ןענעק טלָאװ סָאװ ,רעלהעצרע ןעט

 טרירוגיפ טלָאװ עסַאמ עצנאג יד ; עינָאלָאכיסּפ-ןעסַאמ ןופ דליב סעטנַאסערעט

 ןערילרעפ טינ רענלעצנייא רעדעי טלָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,דלעה סלַא

 רעד גנוטלַאה ערעדנוזעב ןייז ,ןעגנוגעוועב עלעודיווידניא ענייז "םָארטש ןיא ,

 ןיא טינ רעבָא ,גנוטכיר ןייא ןיא םלוע םעד טימ ןעגנַאגעג טלָאװ רענלעצנייא

 -היפ ןעשנעמ ןהעִצ וליפא רעדָא ,טרעדנוה זא ,תמא טינ ןיא סע .טקַאט ןייא

 ןליפא .,ךאז א ןָאהט ןעהעג ייז ןעוו ,טייצ רעד ןיא עבלעז סָאד ןוא סנייא ןעל

 .טרַא ןייז ףיוא רענייא רעדעי "ךיז טקערש , קינַאּפ-רעייפ ןעטסערג םעד ןיא

 -עד עטרעטסייגעב ,ענעסָאלשטנע ןַא רעלטסניק א ראפ רעכיארָאפ טהעג סע ןעוו

 -טימ ןענייז סָאװ ,ןעמואודיווידניא ענלעצנייא ךיז ראפ רע טהעז ,ןָאיצארטסנַאמ

 .ףיוא שרעדנַא םהיא טמהענ רעדעי רעבָא ,קנַאדעג ןייז ןופ ןערָאװעג ןעסירעג

 טרהיפעגסורַא טינ רע טלָאװ ,רעבייוו עסַאמ יד ןעלהָאמעג טלָאװ רעלטסניק ַא ןעוו

 רעדנוזעב םהיא ייב ןעטלָאװ עֶלַא .ןעל'הוח ןוא ןעלהכלמ ,ןעלדניירב ,יירד זיולב

 -טנע ןעטלָאװ ץטיוו ?יפ ,ןעמָאנ םייב ןעפורעגנָא רע טלָאװענייא עדעי ,טדערעג

 ןעטַארטנסיױרא ךיוא טלָאװ ןשינארט םד טימ ןעמאזוצ ,ןעכערּפשעג יד ןעטלַאה

 -יא ןֹוא רעכילשנעמ לעיפ ןעמוקעגסיורא טלָאװ ךאז עצנאג יד ,עשימָאק סָאר

 טלָאװעג טָאה ןיקנילב ריאמ 'ה ןעניוצעגנָא יוזא טינ ,רעטכייל טּפיוהרעב

 יד ןָא טביוה רע .ענַאנַאק ַא םהיא ןעגעג טלעטשעגנָא רע טָאה ,זָאה ַא ןעסיש

 טסיזמוא ,רביירש עשינעוורָאנ עסיוועג ןופ ןָאט ןעטגרָאבעג ַא טימ גנולהעצרע
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 טרָאטש רענעטלַאשרעּפ רעד ןופ ןעגנורעדליש ענייז ןענייז שיגַארט טשינמוא ןוא

 ךיז ןעבָאה ייז; : ןעברַאפ עלעה ,לידבהל ענױזַא טימ טלהָאמ רע ,וואלסעירעּפ

 רצ ַא ןהֶא ןוא ןעווראפ ַא ןהֶא ,סָאװראפ ַא ןהֶא ,טרעּפכורפעג ןוא טרהעמעג

 ערעייז ןופ ןעצכערק ןוא ןעצפיז סָאד ייז ןעבָאה טרעהעג טשינ, ....'םָאװ

 רענעטלָאּפשעג ַא ןופ ןָאט ןעגירעזייה א טימ ןעבָאה סָאװ ,עטנעהָאנ ןוא דניירפ

 "..,,טפול יד םורא טרכעלעג ילכ

 רע ןעוו ,ןָאט רעשלַאפ רעד טָא סיורא ךיז טנייצ ןעטסכילריטַאננוא םִא

 טָאה קילגמוא עסיורג סָאד, ױזַא יו ,18 עטייז ףיוא ןעלהעצרעד וצ ןָא טביוה

 . רנעה עגידרענייב עגנַאל ,עראד ענייז טיײרּפשעגסױא טכאמ רעזייב ַא טימ

 : ןעבראפ עטסרעּפמולעגמוא יד טימ ןעבירשעב זיא רעבייוו יד ןופ לעמוט רעד

 טָאה ףָארטש ס'טָאג ."גנירעה יוװ טקירדעגפיונוצ הנחמ עצנאנ א ןעהעטש ייז;

 ,טמהעשרעפ יו, טניישעג טָאה ןוז יד .רוטַאנ רעד ףיוא וליפא ןעסָאעגסױא ךיז

 ,טכיל ןעסַאּפ עטמיוזעב דלָאג טימ עכיילב ,עלָאמש ןעסָאנעג יז טָאה ןעגנואווצעג

 "יו יד ןופ רעצרעה יד ףיוא טגיילעג טסַאל רערעווש טימ ךיז ןעבָאה עכלעוו

 -עגסיוא ייז ףיוא ךיז טָאה ןרָאצ רענרעיילב רעסיורג ַא זַא ,ןעלהיפ ייז ."רעב

 רע ןוא ןעבעל רעייז ןיא ןעסירעגניירא ךיז טָאה טסייג רעטכעלש ַא זא ,ןעסָאג

 עסַאמ רעד ןופ סיורא טגנירּפש עלעדניירב ."קערש טימ ןָא עגר עדעי ייז טסינ

 ,רעטרעוו ערהָאלק טימ רעבייוו יד טגיהורעב עלהכלמ !  "גידנרָאצ , טדער ןוא

 יד, ןעבָאה דייר עסיז ערהיא ןוא ,ןעזעלעגסיורא ךוב ַא ןופ ייז טלאוו יז יו

 סע, ."טקורענבארַא ייז ןופ גנולפייווצרעפ ןוא קערש ןופ דנַאװ עקיד עסיורג

 "רעפ רעסיורג רעד ןופ ".דייר טימ טלעגָאהעג ןוא ןעיירשעג טימ טרענודעג טָאה

 ןעבעגרעביא לי לעדניירב ןעוו .הלכלמ סיורא רעדעיװ ייז טרהיפ טייהנעגעל

 יו ,טייקליטש ענעטלַאהעגנייא ַאזַא , רעבייוו יד ןעשיווצ טרעוו ,הצע סעלהכלמ

 ןעגערפ ןהעג ףרַאד ןעמ זַא ,טביילב סע "...הרשע הנומש רעטשרע רעד תעשב

 טינ רעבָא זיא סע ןוא "םָאטרוה , ןעהעג רעבייוו עַלַא .ןעל'הוח ייב הצע ןַא

 -ָאה ייז ? סנירעטערטרעפ ייווצ ךיז ןופ ןעקיש טנעקעג טינ ייז ןעבָאה .גיטיונ

 "רעד ןוא ןהעזרעד טינ ןעלָאז רענעמ יד ידכ ןהעג עֶלַא טפראדעב טינ ךָאד ןעב

 ; ןעגרָאברעפ יז ןופ טלָאװעג ןעבָאה רעכייוו יד ןעכלעוו ,קילגמוא ןופ ךיז ןעסיוו

 לייהט ןערעדנַא םעד ןיא דרע רעד ןיא ןיירא יו רענעמ יד ןענייז טּפיוהרעביא

 ןָא טביוה על'היח ןוא ןעל'הוח וצ ןעמוק רעבייוו יד .גנולהעצרע ס'ןיקנילב ןופ

 ןהֶא ןעבירשעג ןעל'הוח טימ ענעצס עצנַאג יד זיא ללכב .שיסור ןעדייר ייז טימ

 ךיז ייז ןעבָאה "עטסואוועבלעיצ, ןוא ,הצע סעל'הוח ןָא ןעמהענ ייז .טנַאלַאט

 "סעכעדעס ןוא סעטנעי, יד ןופ שרַאמ רעד זיא ךילקערש  ,קירוצ ןהעג ןעזָאלעג

 קירוצ ןעגנַאגעג ייז ןענייז ,לעבענ ןעלעקנוד ם'ןיא טליהעגנייא , : דלעפ ץ'פיוא

 ."דנַאװ עציואווש עגירעיורט ַא יו, ."עהטארעב ,עגיהטומ ,עקרַאטש

 זיא רעכלעוו ,ןעפראווניירא םרח רעד : זָאירוק רעטסערג רעד טמוק ןַאד ןוא

 רוטַאנ יד .עיזַאטנַאפ ןהֶא ןוא ןינע םעד טימ טּפַאשטנַאקעב ןהֶא ןעבירשעב

 -סַאה ןעפיולמורַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה סנעקלָאװ יד , : טנעמָאמ םעד ןיא רע טלהָאמ

 ,ןעפייפ דניוו רעד ,רעטרע יד טימ ןעטייב ךיז ןערעטש יד ,רעגיטסַאה ןוא רעגיט

 -לָאמשעגפיונוצ ךיז טָאה ץלא ןוא ,ןעקָאװק סעבַאשז יד ,ןעלקָאש ךיז רעמיוב יד
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 עג

 ןוא ,רעדורעג ןעדליוו רעייז טימ ,ןעטסעטָארּפ ערעייז טימ ןעסָאגעגפיונוצ ,ןעצ
 (.42 עטייז) .םורא סעלַא טָאה ןעלהָאמעג ןוא טכָאקעג ןוא ןעדָאועג

 ! פעכיב סָאד טלעטשעגנעמאזוצ זיא ןעגנורעדליש ענױזַא ןופ

 28 הא = **א

 טצעזרעבוא ,ןעסבוא קירנעה ןופ ןעטקַא 8 ןיא אמארד-ןעילימַאפ ,"רעטסייג יד,
 .טנעס 40 ויורּפ ,ןיטנע ,י ןופ

 -יא עלעיפ רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעניישרע טייצ רעטצעל רעד ןיא

 ס'ןיטנע.י טגנַאלעב ייז ןופ ערעסעב יד וצ .ןעסביא קירנעה ןופ ןעגנוצעזרעב

 -רא עשירארעטיל עכאפנייא עגיזָאד יד ךיוא ."רעטסיינ יד , ןופ גנוצעזרעביא

 ןוא טייקגיטפַאהנעסיװעג רעגידנעטש ןייז טימ ןָאהטעג ןיטנע .י טָאה טייב

 רע ,ךילמענ ,ןעצעזרעביא ןיא םרָאפער לעקיטש ַא טכַאמענ טָאה רע .טסנרע

 ,ןעבעל ןעכילגעטלַא ןופ עקירדסיוא עשיפיצעּפס יד ןעבעגרעביא טבורּפעג טָאה

 טסיינ םער ןוא ,קרעוו ןייז ןיא טצונעב ךיז טָאה ןעסביא קירנעה עכלעוו טימ

 ךיוא זא ,הטרעווסנעשניוו ןעוועג טלָאוװ סע ,ךארּפש-סקלַאפ רעשידיא רעד ןופ

 ןיא סָאװ ,"עמָאלאס , ס'רלייוו רַאקסָא ןופ גנוצעזרעביא עטפַאהרעטסיימ ןייֵז

 רהעמ סָאװ .םרָאפ-ךוב א ןיא ןעניישרע לָאז "טסייג-טייצ , ןיא טקורדענ ןעוועג

 ענרַאנליױאו יד ןעבָאה ןעלעו ץאלּפ רענינייו ץלא ,זעגנוצעזרעביא ענױזַא

 ןעשידיא םעד ןוא עסערּפ רעזנוא ןעציילפרעפ סָאװ ,ןעגנוטייבראעב עיירפ !

 .קראמ-רעכיב = }

 .סיטַאנ

 -סיוא ןייא ןעניישרע טעוװ "דנעגוי יד, ךוב-לעמַאז ןעטסכענ םעד ןיא

 .עיזעָאּפ ס'טַאלבנעזיור ,ה רעביא קיטירק עכילרהיפ
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 ןאיצקאדער יד

 ירנעגוי ידי

 יד ןיא -- םנעה עייג ןיא רעביא "דנעגוי יד, טייג רעמונ ןעזעיד טימ

 | ,רעביירש ערהיא ןופ טנעה

 "רעביא -- רעביירש עשידיי סאד ,טינ דוס ןייק םענייק ראפ זיא סע

 רעועיד ןופ רעטייבראטימ עטסיימ יד ןוא ,רעביירש עשידיי עגנוי ךָאנ טּפיוה

 .תורישע עסיורג ןייק טימ טשנעבעג טינ ןענייז -- ,"עגנוי , ןענייז טפירש טאנָאמ

 ראפ זיא ךיז ףיוא ןעמהענ טפירש רעזעיד ןופ רעטייבראטימ יד עכלעוו טסאל יד

 .ןרעג ץנאג ךיז ףיוא יז ייז ןעמהענ ךָאד .ערעווש ןץינאג א רעבירעד ייז

 ? וצרעד ייז טנעוועב סאוו

 "עמא ןופ רוטארעטיל רעשידיי רענהעש רעד ראפ ןעפאש וצ שנואוו רעד

 | .םייה ענענייא עגידנעטשטסבלעז א אקיר

 תונכש ןיא ןייא טהעטש ,אקירעמא ןיא ָאד ,רוטארעטיל עשידיי ענייש יד

 "עב רהיא ןופ יז טרעוו דניק-ףעיטש סלא ,עדמערפ סלא ןוא ,עססערּפ רעד ייב

 .טלעדנאה

 "רעפ ראפ רעדָא ,טיּפָארּפ ראפ רעדָא טריטסיזקע עססערּפ רעזנוא

 -ניא ,ןעטקעריד ןייק .ןעעדיא עשיטסילאנָאיצאנ רעדא עלאיצָאס ןופ גנוטיירּפש

 "נייק עססערּפ רעזנוא טָאה רוטארעטיל ריפ סערעטניא ןעכילרהע ןוא ןעכילרענ

 יָאה עשיטסידנאגאּפָארּפ יד יא עססערּפ-סענזיב יד יא ,עדייב .טאהעג טינ לָאמ

 "יוועג ןהֶא ראג עטשרע יד ; רוטארעטיל רענייש רעד ןעגעג טגידניזעג לעיפ ןעב

 -ייב ןיא .לאעדיא םשל טײקכילסימָארּפמַאק רעשיניצ טימ ,עטייווצ יד ,עסיבנעק

 .טרֶא ןעטסנהעזעגנא םעד דנוש רעד טמהענרעפ עססערּפ רעד ןופ ןעלייהט עד

 ןפלהעפ ןעדייב ייב ; "סָאװ, רעד רעדייא רעגיטכיוו "רעוו , רעד זיא ןעדייב ייב

 יד טלהעפ ןעדייב ייב ,רוטארעטיל רעד ףיוא קילב רעוויטקעיבא ,רעטיירב רעד

 .קיטירק עדנערהעלקפיוא ,עכילרהע



 עכלעוו ,ןעשנעמ ןענייז עססערּפ רעזנוא ןיא רערהיפ-טראוו עטסיימ יד
 -אּפ יד ייז ןענייז ,רהיא וצ עבעיל טימ טינ ,ךאז רעד וצ טייקכילרהע טימ טינ
 -לעוו ןעגנופּפעש עשירארעטיל יד ןופ הטרעוו םעד ןעמיטשעב וצ ןענָאזרעּפ עדנעס
 ,ןיירא ייז וצ ןעלאפ עכ

 שידָאמ-טלא יוזא ןוא שיאייטראּפ יוזא ,ךילסימָארּפמָאק יוזא ןענייז יז
 'יטשרעד ,ןעטנאלאט עיינ ןעגניירבוצסיורא טאטשנא סָאד ,רוטארעטיל וצ עגונב
 רעייז וצ געוו םעד רעביירש עגנוי ןעזייוואוצנָא טאטשנא .טּפָא רָאג יז יז ןעק
 | ,רָאג ייז ייז ןעלּפירקרעפ ,גנולקיווטנע רעטיירב

 בעיל אקירעמא ןופ רעביירש עשידיי עגנוי יד ייז ןעבָאה טיילכאפ סלא
 -ענ קיטסירטעלעב עשידיי יד יו ןעקוקוצוצ ייז טצרעמש סע ןוא רוטארעטיל יד
 ןעבָאה ייז .תורקפה רעשיניצ טימ טלעדנאהעב טרעוו ןוא תולג ןיא ָאד ךיז טניפ
 -ייא ןא רהיא ןיא ןעפאש וצ םוא ,"דנעגוי רעד, ןיא טגינייארעפ רעבירעד ךיז
 ןעגנאל רהיא ןופ יז ןעיירפעב ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעד ראפ םייה ענעג
 -יירש עשידיי עגנוי יד .ןערָאװעג טלייבוצ ןוא טלייקוצ זיא יז ןעכלעוו ןיא תולג
 ןענייז ייז עכלעוו גנולדנאהעב עשיניצ ,עהיור יד ןעסערעד ךילקערש טָאה רעב
 -ייז ןערעוו וצ ןעסָאלשעב ןעבאה ייז ןוא ערעטקאדער ערעייז ןופ ןענאטשעגסיוא
 ,ערעטקאדער ענעגייא ערע

 ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ריפ םייה ענעגייא ענידנעטשטסבלעז א
 ,"דנעגוי רעד , ןופ קעווצ רעד זיא סָאד --- אקירעמא

 ךיוא רונ ,גנאפנָא ןא זיולב טינ זיא "רנענוי יד , .תושק תולחתה לכ
 -עג ןוא ןעבעל גנאל "דנעגוי יד, טעוו יצ .סעיינ ץנאג סאווטע ןופ גנאפנָא ןא
 עב ,ןעהימעב טסנרע רעבָא ךיז ןעלעוו רימ .טינ סע ןעסייוו רימ ? ןעהייד
 רהיא ןעמָאקלָאפרעּפ ,ןעטלאהוצפיוא יז ןעטפערק ערעזנוא עלא טי ךיז ןעהימ
 ,לעיצ ןעטשניוועג םוצ רעטנעהענ סאוו יז ןעגניירב ןוא

 ? ןעגנילעג זנוא סע טעזו יצ
 חוחכ יד ןיא .תוחכ ערעזנוא ןיא רעבא ןעביולג רימ .טינ סע ןעסייוו רימ

 טייהרהאוו רעד ןיא ךיוא ןעביולג רימ .דנעגוי רעשיראדטסיל רעשידיא רעד ןופ
 ןומ גנודניברעפ א זא ןעביולג רימ ןוא .הימ רעטסנרע ןופ טפארק רעד ןיא ןוא
 -םרוד רעטעּפש רעדא רעהירפ ךיז ןעזומ ,הימ עטסנרע ןוא טפארק ןוא טייהרהאוו
 ,געוו א ןעכערב



 טאלבנעזאר .ה

 .םירב ח

 ,ןעטקַאועגפיוא דלַאװ ןעגיבלעז ןיא סעבמעד ייווצ

 ,תוכרב יד רעמוז ןופ ןעסָאנעג ןעמאזוצ

 -- ,תוללק יד רעטניוו ןופ ןעטילעג ןעמאזוצ

 : תולזמ ער'ייז ןיא ןעדעישרעפ יו ךָאד ןוא

 רעצלָאטש א םיוב-טסַאמ א ןערָאװעג זיא במעד ןייא

 ןעטניוו יד טימ טכעפ ןוא ןע'םי יד טימ טפּפמעק ןוא

 ןערָאװעג הילת עגיטולב א רעטייווצ רעד

 .ןערָאלרעּפ תומשנ ןערעוו םט רנבלטוו ףיוא

 לעמיה ןיא רעדנַאנופ טיירּפש טכַאנ יד ןעוו טפא רונ

 ,טלעקנירּפשעב בױטשי-דלַאג טיט ,הּפוח-דייז עיולב רהיא

 ,םולש טשרעה םיוב-טסאמ םעד ןוא םי םעד ןעשיווצ ןוא

 .םולח ןיא רבח רעד ןעצלָאטש םוצ ךיז טזייוועב

 ,הילת רעד ןופ טלאטש' םעד ןיא םהיא ראפ ךיז טזייוועב

 .-:ןערהערט ןיא ןעשאוועג ןוא טולב ןיא ןעברָאּפעג

 טרעטיצוצ םיוב-טסַאמ רעד ףיוא םיורט ןופ ךיז טּפַאכ סע

 ...טרעטיברעפ ןוא טבעירטעב ךיז טכַאנ רעד ןיא טנעיוו ןוא



 ןהאולאומש .מ

 .ה ט ר ה
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 ןעמונעג יז טָאה ,ןָאיצנאטס ןהאב-נעזייא רעד ןופ רעטנורא זיא יז ;עוו

 ,עקערטש עשביה א ןערהיפוצ טפראדעג ךאנ יז טָאה עכלעוו ,ןהאב-ןעסארטש יד

 "וק רהיא טגעלענקעווא יז טָאה ךיז ןעבענ .טצעזעגפיוא ךיז טָאה יז

 ,טרעמ

 -ךָאמ א ןוא שענענָאנ א טלהיפרעד סעּפע יז טָאה ךיז ייֵב ןעצראה ןיא

 ,טייקרעווש ענ

 טייז רעטייווצ א ןיא טרעפוק םעד טנעלעגרעביא טסואוועבנוא טָאה יז

 ,טכארטעב םהיא ןזָאלקעוװצ ןוא

 ראפ טנעזערּפ א :ייז ראפ ןעטנעזערּפ סָאד יז טרהיפ טרעפוק םעד ןיא

 טנעזערּפ א ןוא ןירענעוװש רעד ראפ ,רעדורב םעד ראפ טנעזערּפ א ,רעדניק יד

 ...רהיא ראפ

 -עג םעד ייב ...ןעקישרעבירא רחיא ןירעגעווש יד טעוװ ,טנעזערּפ רהיא

 -אלק א ןוא שינעקערש א רהיא ייב סעּפע ךיז טעוואי סע יו יז טלהיפרעד קנאד

 .ןעצראה ןיא שינעּפ

 ץ'םיוא רהיא ייב טגיל סָאװ ,לעטייב-דנאה ם'ניא ןערָאּפ ךיז טמהענ יז

 יד רעביא גיטכיזרָאפ טריטרַאס ,לעכיטדזָאנ א ןעטראד ןופ סיורא טמחענ ,סיוש

 -וצ א סיורא יז טהיצ ,טרָאד ךיז טניפעגנ סָאװ ,דלעג-ריּפאּפ ץ'טימ ,ןעריּפאּפ

 ...ןעזעל םהיא ךיז טמהענ ןוא ,ףעירב ןעטקעלפרעפ-לעג ,ןעטשטיינק
 -יצ ןעמהענ דנעה יד ןוא ,טנערענפיוא ןעניוא יד ןערעוו גידנעזעל

 ,..ןעדעט

 ? ןערהַאפ רהיא ןענעוו ןעבירשעג טינ ןירענעוװש רעד יז טָאה םוראוו

 טָאה יז זא ,ןעכָאװ ייווצ רעבירא ןיוש --- עפריוורָאפ ןעכאמ ךיז יז טמהענ --

 דיז ןעק סע סָאװ סייוו רעוו ,טייצ ןעכָאוו ייווצ ןיא .ףעירב םעד ןעטלאהרע

 ...ןעמוקעג קידוצ ראג ןיוש יז זיא טכיילעיפ ? ןעכאמ

 לָאמ עלא ןעקוק ןוא ץיז ן'פיוא ןעהערדמורא ןָא זעוורענ ךיז טבייה יז

 ןופ טעדניוושרעפ סאוו זיוה רעדעי ,סאנ רעדעי .יאוומארט ןופ רעטסנעפ ןיא

 ..שענעמעלק א ,שענעקנעב א סעּפע ףיוא רהיא ןיא טקעוו ,ןעגיוא ערהיא

 ּוד ןעצנאג ןיא רָאנ רהיא טסירדרעפ סע ןוא ,ןענכעררעביא טמהענ יז

 ,..2 יז טרהָאפ קעווצ ןעכלעוו וצ ? סָאװ וצ-- .עזייר

 א ראפ סָאו ,עמהאנפיוא ןא ראפ סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז טמהענ יז

 -נייא רהיא לָאז ,רעדורב רעד זא ,ךילנעמ .ןעבָאה ןעטרָאד ןעק יז |,םינּפ תלבק



 ...ךָאד ןוא ...םילוזלז טימ ןעגַאיסיורא יז לָאז רע .ןעזָאלניירא טינ זיוה ןיא ךאפ

 "עג רחיא ףיוא טָאה ףעירב רעד סָאװ קורדנייא םעד ךיז טנהָאמרעד יז

 ןענייז יז :טינ ראג ? ןירעגעווש יד ךילטנעגייא רהיא טביירש סָאװ .טכאמ

 -- ..עשטאד א ףיוא דניצא זיא -- יז טביירש עזיל ןוא -- ,רעטנומ ,דנוזעג

 ,ךָאד ןוא ? רעטרעוו יד ןיא ןענאהראפ ןעד זיא סָאװ .עשטאד א ףיוא ןיא עזיל

 שענהעיצ א ראפ סָאװ ,גנלרעפ ןערעייהעגנוא א ראפ סָאװ ,םערוטש א ראפ סָאװ

 ...! ןעפורעגסיורא רהיא ייב ןעבָאה רעטרעוו יד

 םימרעד ,אמתסמ ,יז טניימ ןירעגעווש יד .עשטאד א ףיוא זיא עזיל

 ןעניז ןיא ןיוש טָאה עזיל זא ...ןעסעגרעפ ןיוש טָאה עזיל זא ,ןעטסיירט וצ

 ןערהָאפעג תרוצ ראפ סע זיא עזיל זא ,סיוא ךיז טזייוו ,רעבָא רחיא ...טעשטאד

 .ייננורהעצסיוא טָאה עזיל .קנארק זיא עזיל זא ,עשטאד א ףיוא

 םמהענ יז .בייל ן'רעביא רעדיוש א ךרוד רהיא טהעג קנאדעגנ םעד ייב

 יד טימ ןעביירש ,דנעה יד טימ ןעשיוו ,רעטסנעפ ם'ניא ליומ ן'טימ ןעקונ

 ...לעגענ יד ןעסייב ,עלעטיה רהיא ןופ סעקליּפש יד ןעּפעלש ,רעגניפ

 ?ןענאוו זיב ! גנוטכארעפ רעייז ,םאה רעד ,האנש יד .ץכערק א טי יז

 ןענאוו זיב ...! ץענערג א ןעבָאה ךָאד זומ סעלא ,עדנע ןא ןעבָאה ךאד זופ סעלא

 ..4 רועיש רעד ןיא

 רעגינייו רעדא רהעמ ט?היפ יז ,יוזא טינ רהיא טרא ,ןירעגעווש יד

 יד ךיוא ךָאד זיא ענעי .סיורא טינ ,ךילריטאנ ,םָאד טגָאז יז .טימ רהיא טימ

 ..ענעגָאלשעג יד ךָאנ ןוא ןירעגעווש עבלעז

 טימ ןוא ...טייז ס'רענעי ףיוא ןעדעישטנע זיא רע ,רעבא .רעדורב רעד

 ...! טייקנעסיברעפ אזא

 ,םרעייפעג טָאה רע ןוא .האירב עגיציה א ,רעזעוורענ א רע זיא עבטב

 סע "!טייקניטבערטרעדינ א ,יירענייווש א ,יירעּפמול א, : טלעדיזעג ,ןעירשעגנ

 ייירענייז סעב רעד ןערעיוא יד ןיא טציא ךָאנ רהיא טגנילק

 טלהיפ יז סָאװ ראפ ,טינ ןייפא טהעטשרעפ יז ןוא .ןענעכערעב טמהענ יז

 םקנעדעג -- ץאלּפ ן'פיוא ,ןאד ראגָאז .ראפרעד טינ האנש ןייק םהיא וצ סעּפע

 ןיימ רהעמ טלָאז רהיא , .טלהיפענ טינ האנש ןייק םהיא וצ יז טָאה --- יז

 יז ןוא ,ןעירשעג רע טָאה "! ןעּפמול טרעה רדהיא ,ןעטערטרעבירא טינ לעווש

 .ןעיירש וצ ביוחמ רע זיא יוזא .ןעיירש רע ףראד יוזא זא טלהיפעג סעּפע טָאה

 ...ךילריטאנ סָאד זיא יוזא

 םינ ןעק ןעמ .ןעסָארדרעּפ ןאד רהיא טָאה ,עדארג ןירעגעווש רעד ףיוא

 ןעיײרעפּפמיש טימ ,םילוזלז טימ ןעוועג ןעדירפוצ רהעמ ןאד טלָאװ יז זא ,ןעגָאז

 יז ...גיסאּפנוא יו ןעוועג סעּפע ערהיא גנוטלאה יד זיא רעבא ךָאד .רהיא ןופ

 ףעיט ךיז ייב ןירעגעווש רעד וצ יז טלהיפ דניצא ךאנ ןוא ..,טקהיפעג סָאד טָאה

 רעד וצ ,סָאד טסייה ,?ארטיינ ךיז טלאה יז .להיפעג םענדָאמ ןימ א ןעצראה ןיא

 ייב ּפֶא סעּפע ךיז יז טלעגעיּפש ,גנוטלאה רעד טימ רעבא .עטכישענ רעצנאג

 ,רהיא ךיז טליו סע שטאכ זא ,ערקירּפ יוזא ,דנעסיוטשבא ענדָאמ יוזא רהיא



 ןהעז טלָאװעג ןעגעוטסעד ןופ רהיא יז טלָאװ ,ןייז יוזא לָאז יז ,ךיז טכאד

 .,.שרעדנא

 ןופ ןעניפענסיוא ןעלעוו טלָאװ יז .ןיילא ךיז ןיא ןייא ךיז טלעבירג יז

 ,ראפרעד סָאד זיא טכיילעיפ ? ?היפעג רעד טָא רהיא ייב סָאד ךיז טמהענ ןענאוו

 ךאז יד ? עגידלוש א ראפ ,ןירעכערברעפ א ראפ ךילקריוו ךיז טלהיפ יז לייוו

 -ןָאלּפ רעצנאג א ,טעּפעשטרעפ יוזא ןעלהיפעג יד ,טרעטנָאלּפרעּפ יוזא רעבא זי

 ...ןעמוק טינ קלָאט ןייק וצ ןעק יז ןוא ,ןעלהיפעג ןופ רעט

 -עגקירוצ טינ ,ךיילג ןעד םהיא יז טָאה ? ןעכערברעט א ראפ סָאװ ---

 רהיא ,ץיראה רהיא ןעוו ,ןאד ןיוש ןעוועג זיא סָאד ןוא + ענייז עבעיל יז ןעזיוו

 ענושמ זעוועג טושּפ זיא יז ןעוו ,םהיא טימ רונ ןעמונרעפ ןעיועג זיא ץראה עצנאג

 ...עבעיל ןופ

 סעפע רהיא טָאה סע ןעוו ,דנעבא םענעי יז טקנעזעו ,דעכא ,ךָאד ןוא

 ,טסואוועג טָאה יז זעוו ,ןאד עדארג קראפ י/בענ טרדיפעגמורא סעטסואוועבנוא

 ...ןהענכרוד ןעטראד זומ רע זא

 ןעפַאלטנא טעמכ ,קעווא יז זיא ,יז טקנעדעג ,ןהעזרעד םהיא טָאה יז ןעוו

 ךָאנרעד ןענייז ייז זא ,יוזא ןעגעווטסעד ןופ סאד טָאה טריסאּפ ןוא .םהיא ןופ

 ןיא טריצאּפש ךָאנרעד ייז ןעבָאה ,טייצ עננאל ,עננאל א .ןעמאזוצ ןעגנאגעג

 יז טָאה ץיה טימ ,רעייפ טימ .עפריוורָאפ טכאמעג ןאד םהיא טָאה יז .קראּפ

 טעװעלעיצעג רהעמ רעבא ןעבָאה -- ,יז טקנעדעג --- עמריוורָאפ יד .טדערעג
 -סעווש א ,רעטסעווש ענענייא ןא ,רעטסעווש א ...םהיא וצ יו טסבלעז ךיז וצ

 ...! ןאמ א ס'רעט

 -ָאז ,זיא סע .ןעטימעגסיוא םהיא יז טאה ,יז טקנעדעג ,?הָאמ םענעי ךאנ
 -ורב םעד ןופ ןעכיילקסיורא ךיז לָאז יז זא ,טכאמענבא רהיא ייב ןעוועג ,ראָג

 ,..טרהיפעגכרוד טינ יז טָאה סולשעב םעד .ןעמאזוצ ייז טימ ןייז טינ לָאז יז ,רעד

 דאפ ןענופעג טינ סע טָאה יז ?ייוו ...לייוו ,טרהיפענכרוד טינ םהיא טָאה יז

 ...ןויסנ םעד ןהעטשייב ןענעק טעוװ יז זא ,ךיז ייב קראטש ןעוועג זיא יז .גיטיונ

 -ערבסיוא ַײז ןעשיווצ ןעגעלפ עכלעוו ןעלאדנאקס יד ךיז טנהָאמרעד יז

 .ןענייוו ןוא טעב ן'םיוא ןעגילּפָא ,געט יד ךרוד טגעלפ רעטסעווש יד יו ,ןעכ

 זיא סע זא ,ןעפָא יוזא ןוא טפָא יוזא ןעמוקרָאפ ןיוש ןעגעלפ ןעלאדנאקס יד

 רֵאָנָאז ,ץרסומ ראפרעד םהיא טגעלפ יז .ןעוועג טינ דופ ןייק.םענייק ראפ ןיוש

 יד סעּפע רהיא טנעלפ ,יז טקנעדעג ,ןעצראה ןיא ףעיט ,רעבא ךָאד ,ןעלדיז
 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןעסָארררעּפ יז טָאה סע .ןָאהט האנה יוװ יוזא ךאז

 ...םגידירפעב

 -עג טינ טָאה יז .זיֹוה ןופ ןהענקעווא ןעדנעבא עלא טעמכ טנעלפ יז

 ןעבייהעגנַא ןיוש רהיא טָאה רעטסעווש יד .טראוונעגעג רעייז ןיא ןייז טלָאװ
 זיא רעטסעווש יד ןעוו ,דנעבא ןייא יװ ,יז טקנעדעג ,רעבא ךָאד ...ןייז דשוח
 ךיז טָאה ןוא ןעבילברעפ לָאמטסנעד עדארגנ יז זיא ,זיוה ןופ קעווא ע'זנורב א

 רָאנ ןעוועג ,רהיא ךיז טכאד ,זיא סע ...ןישאמ רעד ףיוא דיילק א ןעהענ ןעמונעג
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 סע טָאה טריסאּפ ןוא .םעד ןעגעוו טקנעדעג טינ ראג טָאה יז .הנוכ םוש ןהֶא

 ...יוזא ךָאד

 : סעומש א ןיא ןעזאלעגניירא רעדיוו רהיא טימ לָאמטסנעד ךיז טָאה רע

 טָאה יז .טדערעג ןאד רהיא טימ רע טָאה ןעצאז עבלאה ,רעטרעוו עטקאהעגּפָא

 רלאב ...טייז רעד ייב ןענאטשעג זיא ןירעגעווש יד .טרעפטנעעג טינ ראג םהיא

 יד טלָאװעג ,ךיז טכאד ,טָאה יז .,,רדח ןעטייווצ ם'ניא קעווא רעבא יז זיאי

 -ָארדרעפ יוזא סעּפע השעמ תעב רהיא טאה ךָאד ןוא .ןהעגקעווא לאז ןירעגעווש

 ןענאטשעגנפיוא זיא יז .ךיז ןופ ןעסױטשענּפָא סעכ ראפ םהיא טָאה יז זא ,ןעס

 ...סאג ןיא סיורא זיא ןוא ןישאמ רעד ןופ

 ןעסעזעג ןענייז ייז ןעוו ,ןאד ,דנעבא רענעי ףהיורא רהיא טמיווש סע

 ראפ ןעטלאהעג יז טָאה ןוא רהיא ןעבענ ןעסעזעג זיא רע .ןעמאזוצ קראּפ ןיא
 -רָאפ עטסקראטש יד טכאמעג ןאד םהיא טָאה יז זא ,טקנעדעג יז ,דנאה רעד

 זיא דנאה רהיא ,ןעפורעגנָא רעטרעוו עטסנירעדינ יד טימ םהיא טָאה יז .עפריוו

 -ענּפָא םהיא טָאה יז .רענייז ןיא ןעבילבעג טייצ עצנאג יד ןענעוװוטסעד ןופ

 יזא ,טנעהַָאנ םהיא וצ טלהיפעג ךיז ךָאד ןוא ,טרעטייוורעד ,ןעסיוטש

 .,,טנעהָאנ

 -נאנעגייברעפ זיא יז .ןעמוקעגנָא ןאד זיא ,יז טקנעדעג ,רעטסעווש יד

 טָאה ,םייחא קעווא זיא יז .גידנעסיוו טינ טכאמעג ךיז טָאה ןוא ייז ייברעפ ןעג

 ןעפָאלעג זיא רע ...עקירעטסיה ןעגָארקעג טָאה ןוא טעב ןיא טנעלענניירא ךיז

 רעטצעל רעד ,לאדנאקס א ןעכָארבענסיױא טאה ןעגרָאמ ףיוא ..,רָאטקָאד א ךָאנ

 ...זיוה ןופ קעווא זיא רע ןוא --- ,לאדנאקס רעטסכילקערש

 ,ןעבענבא טינ ננונכער ןייק ךיז ןעק יז ,טינ סייוו יז --- ,ןֶא ןאד ןֹופ

 -ענגטימ ןעבָאה עלא ,טדערעגנעמאזוצ יוװ ךיז ןעבָאה ןעדנעטשמוא עלא סעּפע

 עצנאג יד ןוא ..ןיילא יז ,ןירעגעווש יד ,רעדורב רעד ; רערעדעי ,ןעפלָאה

 ,..וצרעד ןעבירטעג ךאפנייא ,ןעבירטעג יו ייז טָאה ןעמ .,.טלעוו

 -דנעש יד טימ ןעפורעגנָא ,טפּפמישעג ,טגידיילעב יז טָאה רעדורב רעד

 ךיז טָאה יז ןוא ..,.רעליימ ערעייז ןיא ןעמונעג יז ןעבָאה עלא .ןעמענ עטסכיל

 .ןיילא ענייא ,ןיילא ,עטנאקעב ןהָא ,דניירפ ןהֶא ,ןעסיוטשרעפ ,דנעלע ןענופעג

 ...ייז ןופ ןעהיצוצסיורא ןעסָאלשעב ךיז טָאה יז ןוא

 יוזא יוװ ,ןעפיירגעב טינ ןיילא טצעי ןעק יז .ייז ןופ קעווא זיא יז ןוא

 טָאה עיגרענע יד ןענאוו ןופ ,חטומ רעד ןענאוו ןופ ,טכאמעגכרוד סאד טָאה יז

 ןאד טָאה יז ךילקערש יו ! תורצ א ראפ סאוו ךא .ןעמונעג רהיא וצ ןאד ךיז

 | ! ןעטילעג

 ,ךיז ןופ ןעטילענ ?עיפ יוזא טינ ,ןאד יז טָאה ,יז טקנעדעג ,רעבא ךָאד

 ,ןעכַארבעגנעמאזוצ .קנארק ןעוועג ןאד זיא רעטסעווש יד .רעטסעווש רעד ןופ יו
 ...| רהיא ףיוא ץראה סאד ןעסירעג ןאד רהיא טָאה יוװ .ןענָאלשרעד

 ,ןיולב לָאמ רֶאֹּפ א .טנעגעגעב טינ יו טעמכ ךיז יז טָאה םהיא טימ

 .רעטרעוו עטלהעצעג זיולב ,ךיז ןעשיווצ ,ייז ןעבָאה טדערעג ןוא .?אפוצ א ךרוד

 ...ןופרעד ןעדער טנעקענ ןעבָאה ,רע טינ ,יז טינ

 ןעוו ,ןאד ןעכָארבענסיױא ייז ןעשיווצ טשרע טָאה ךערּפשעגנ רענעּפָא ןא



 ןופ זיא ןוא ןעטייברא ןעגנאגענקעווא זיא רעטסעווש יד זא ,טרעהרעד טָאה יז

 ןעמאזוצ ןוא ןהעזעג םהיא טימ ןאד ךיז טָאה יז ...ןערָאװעג קנארק טייברא רעד

 ...רעלאד עכילטע טקישעגקעווא רהיא ייז ןעבָאה

 ,טקישענקירוצ גנוטכארעפ טימ רעלאד עכילטע יד ייז טאה רעטסעווש יד

 דוצ ןעטרעטיברע א ראפ סאוו ןיא ,ןעסענרעפ טינ דניצא ךָאנ ןעק יז
 טָאה רע ; טנָאלקעג ,טנייוועג טָאה יז .ןענופעג עדייב ןאד ךיז ןעבָאה ייז דנאטש

 טפָא ץנאנ ,טפָא ךיז ייז ןעבָאה ןָא ןאד ןופ ןוא .טסיירטעגנ ,טדערעגסיוא רהיא

 ...ןעמאזוצ טכארברעפ טפָא ץנאנ ,טפָא ןוא ,ןהעזעג

 ,סאד טָאה יוזא ,טריסאּפ סאד טָאה יוזא ,טינ סייוו יז --- רעטייוו ןוא

 ,זָאלפליה ,ןיילא ,דנעלע ןענופעג ךיז טָאה יז ...ןעריסאּפ טזומעג ,סיוא טזייוו

 ...ןעבעל ןהָא ,ץראה א ןחָא

 "עג ךיז טָאה יז ..ןעסיױטשענּפָא ןוא ךיז וצ טּפעלשענ םהיא טָאה יז

 ,,.זיב ,,.,זיב ...ןעגיוצעגקירוצ ןוא םחיא וצ ןעפרָאװ

 .טדאטש ןופ ןעניוצעגסיורא ךיז טפעשענ ןייז בעילוצ טָאה רעדורב רעד

 -עג ייז ןעבָאה ...ןאד ...ןאד ןֹוא .ןערהָאפעגטימ םהיא טימ זיא רעטסעווש יד

 ...ןעמאזוצ גנונהָאוו א ןעמונ

 ...ךאד ןוא ,יז טבעיל רע ,אי .יז טבעיל רע ןוא .ןעמאזוצ ןענהָאוװ ייז

 : ןערהָאפקעװא רהיא ראפ ענעצס יד ,ךיז טנַאמרעד יז

 ,םעד ןיא ןעכָאוו ייווצ ןיוש .ןערהָאפ ליוװ יז זא ,טנָאזעג םהיא טָאה יז

 -ּפָארא טאה רע .,ןעניוושעג ןאד טָאה רע .טגָאזעגםעד ןענעוו םהיא טָאה יז זא

 טייצ עצנאנ יד .ןעטיבעגרעביא טינ טרָאװ ןייק טאה ןוא ,ּפָאק םעד ןעניובעג

 טָאה רע .ןעמהענוצ טימ ףיוא טיירגענוצ ןוא טהענעג ,טפיוקעגנייא יז טָאה

 ,,,םינ רָאג טהעז רע יוװ ,טינ סע טקרעמעב רע יו יוזא טכאמעגנ ךיז

 רהיא ל?ליוו רע זא ,ןהעזענ יז טאה ,ןהאב םוצ טיילנעב יז טאה רע ןעוו

 -ענ טינ רעבא רהיא טאה רע .ןענאז וצ סאוו רחיא טאה רע זא ,ןעגָאז סעּפע

 | .,.טִנֲאַז

 סיוא רע טעדיימ ,ןעמאזוצ ןענייז ייז סאוו ,טייצ רעצנאנ רעד רעטנוא

 טמוק סע זא טלהיפ יז .סיוא ךיוא טעדיימ יז ,יז ןוא .םעד ןעגעוו ןעדער וצ
 ..ןעצראה ן'פיוא רעווש יוזט ,רעווש רחיא טרעוו ,ןופרעד ןעדער וצ סיוא רהיא

 טאה יז זא ךיוא טצעי טקנעד ןיילא רע ,רע זא ,סיוא ךיז טזייוו רהיא

 ,סעכלעזא סאווטע ןעגנאגעב זיא יז זא .,,טלעדנאהעג ךילרהע טינ ,גיטכיר טינ

 -סער רע ,ךילדניירפ רהיא טימ טדער רע ...ןהענעב טפראדעב טינ טאה יז סאוו

 ךיז טכאד -- רעבא עבעיל רעד רעטנוא ,רהיא טבעיל רע ,רהיא טריטקעּפ

 ןופ ?היפעג א ,גנוטכארעפ ןופ ?היפענ ןימ א סעּפע ,ןעגרָאנרעּפ טנעיל -- ,רהיא

 ,..ףרואווראפ

 וןיא יז .טדאטש ןיא ייז ייב ןעווענ רעדורב רעד זיא ,רעמוז ןעטצעל

 ןוא ,ןאהטעגנָא ךיילג ךיז טאה יז .ןעטנאקעב א ךרוד ןערָאװעג רהאוועג ןופרעד

 טאה יז סאוו ,עדאש -- .ןופרעד טסואוועג טאה רע ,ןהעז םהיא ןעננאנעג זיא

 טסייוו יז .ןהעזענסיוא טאה יז יוזא יו ,ןעקוקנַא טנעקעג טינ ןאד ךיז ןיילא

 ...ךילקערש ןהעזסיוא טזומעג ןאד טאה יז זא ,רעבא



 יד טקערטשעגסיוא םהיא טאה ןוא רעדורב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז ןעוו

 -רעפ א ןעטלאהעג דנאה רעד ןיא טלָאװ יז יװ ךיילג טלהיפעג יז טאה ,דנאה

 רהיא ןיא ןעבאה םירבא עלא ,טרעדיושעג רהיא טאה סע .רעּפרעק ןעטגיטולב

 ...טרעטיצעג

 "עג קילב ןעכילטכערעפ ןעזעוורעג א רהיא ףיוא ןאד טאה רעדורב רעד

 ,סיורא זיא ןוא טרהעקעגּפָא ךיז טאה ,ןאהטעג עשטרוב א סעּפע טאה רע .ןאהט

 טקנעדעג יז .ןהעטש ןעבילבעג ןאד זיא יז יוזא יװ ,טינ טקנעדעג יז

 םאה סאג ןיא זא ,רונ טקנעדעג יז .ןעּפערט יד רעטנורא ןאד זיא יז יוזא יו ,טינ

 טימ ןעסָאנעגּפָא יו ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןעגיּפשרעפ יו טלהיפרעד ךיז יז

 ...ץוֿמש

 ןעפרָאװעגניירא רהיא סע טאה ,םייהא ןעמוקעג זיא יז יו םעדכאנרעד

 "סיוא ןאד רהיא טאה רע .עקירעטסיה ןעמוקעב יז טאה ךאנרעד .רעביפ א ןיא

 ןענייז ,רעבא ןעדערסיוא ןייז ,ןעטסיירט ןייז .טסיירטעג יז טאה רע ,טדערעג

 רעטנוא יו יוזא קורדנייא םעד טכאמעג טאה סע .רעייפ ןהֶא ,ץיה ןהֶא ןעוועג

 ..יהמקנ ענעגראברעפ א ןעגעלעג טלָאװ רעטרעוו יד

 ירא םייב היצ א םיצולּפ סעּפע רהיא טיג רעצימע יוװ ,טלהיפרעד יז

 יּפָארא ףראד יז זא ,עידומ רהיא זיא רָאטקודנָאק רעד ...םוא ךיז טקוק יז ,לעב

 ...ןענייטש

 ןוא דנעה יו טלהיפרעד יז ןוא רעטנורא טהעג ,טרעפוק םעד טמהעג יז

 ךיז טקוק ,ּפֶא ךיז טלעטש ,טהעג יז .טקאהעגרעטנוא ןעוועג רהיא ןעטלָאװ סיפ

 טלהיפ יז ...ןעבעג טינ הצע ןייק ךיז ןעק ןוא טכארט יז .ןעטייז עלא ףיוא םורא

 ...ןהעג טינ יז טזָאל סע ,ןהענ טינ ןעק יז זא

 "ערט טינ רעדורב םעד שטאכ לאז ןוא ,ןעמוקניירא לאז יז ןעוו ---

 ...1 קוק רעזעוורענ ןייז ,ענעימ ןייז --- ,קנאדעג א ףיוא רהיא טמוק -- .ןעפ

 -ייוו רעד ןופ טרָאד זא ,סיוא רהיא ךיז טזייוו סע ןוא ,קילב א טיג יז

 זיורקעג אזא טימ ,רעגירדינ א : רע יו טקנוּפ .רעדורב םעד ןהעג יז טהעז סנעט

 רהיא טיג סע .ענייז יו טירט עטראה ,עלענש עכלעזא טימ ןוא רָאה ּפָאק ןעט

 -הענ רהיא טלָאװ סע יו ,יז טריּפש ,טיוה רעד רעטנוא ןוא טולב סאד ראּפש א

 ...ןעלרָאנ טימ ןעכעטש ןעמ

 זיא סאוו רעד .תועט א ןעוועג זיא סע זא ,סיורא רעבא ךיז טזייוו סע

 יז ןוא ...רעדורב םוצ טייקכילנהע ןייק טינ וליפא טאה ןעטייוו ןופ ןעגנאנעג

 טלָאװ סע זא ,סיוא דניצא רהיא ךיז טזייוו סע .עפריוורָאפ ןעכאמ ךיז טמהענ

 ...םאג ןיא ,טינ ראג ...ןָא דניצא טמוק רעדורב רעד ןעוו רעכיילג ןעוועג ראג

 ...ןוא ...ןעננאגענוצ טלָאװ יז

 ...טכייל יוזא ןעוועג טינ טלָאװ ןהענוצ סאד זא ,רעבא טהעטשרעפ יז |

 "עב א ייב רעדא .לעטָאה א ןיא ךיז ןעלעטשבא ראנ רשפא יז לָאז --

 ןעכלעוו וצ ? סָאװ וצ רעבא -- .עכלעזא ָאד יז טָאה עטנאקעב --- ? ןעטנאק

 .ןיילא ךיז יז טגערפ --- ...? ןערהיפ סאד טעוװ קעווצ

 ןיירא ךיז טהערד יז .ןהעג ךיז טזָאל ןוא ץראה טימזָא ךיז טמהענ יז

 טִא ,רעלענש טָא .טהעג יז .גנונהָאװו סרעדורב םוצ טרהיפ סָאװ סאג רעד ןיא
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 א יז טרעה ץראה ןיא ןוא ןעגיוא עטגנערטשעגנָא טימ טקוק יז ,רעמאזגנאל

 ...סרעמאה טימ יו שענעּפאלק

 רעהכאנ .ךיז טקנעדעב ,עלייוו א ּפָא ךיז טלעטש ,זיוה םוצ וצ טמוק יז

 ,..זיוהרָאפ ןיא ןיירא טירט ערעכיזנוא טימ יז טהעג

 ךיז טרעה ,ּפא ךיז טלעטש יז .ריהט רעד וצ וצ יז טמוק זיוהרָאפ ןופ

 ...ןָא יז טּפאלק ,םאזגנאל ,ליטש ,דנעה עדנערעטיצ טימ ןוא ,רעטנוא עלייוו א

 | ! ןיירא : עמיטש ןעיורפ עכאווש א ,ךיז טרעהרעד סע
 טביילב יז ןוא --- ןעצראה ןיא פאלק א רהיא טיג -- ! עמיטש רהיא --

 ...עטרעטיצרעפ א

 ,ךיק רעלעקנוט א ןיא ןיירא טמוק יז ,ריהט יד ךיילג ךיז טנעפע סע

 םוצ וצ ןעגיוא עטננערטשעגנא טימ ןוא טירט עדנעלקאוו טימ יז טמוק ,ךיק ןופ

 ,רעמיצ-סע

 ...ץכא ןעדליוו א ךיז ראפ םיצולּפ יז טרעהרעד -- { יוח ...ח .,.ה ---

 רהיא טמהענ ןעגיוא יד ראפ .ָסאלב ,טדיוט ,טרענייטשרעפ טביילב יז
 םוצ וצ ךיז טלעקאוו .ןעלקאוו ,ןעלקאוו ןָא טביוה יז .ןעצנאטמורא ,ןערעטסניפ

 ..סמערא עטקערטשעגסיוא טימ טראּפשעגנָא ןהעטש טביילב ןוא --- דנאוו

 ענעבַארגעגנייא ,טכיזעג סענעלאפעגנייא בלעג א טימ ,רעטסעווש יד

 פהוטש לעקאש א ןופ לעטנעוו ן'פיוא ןעפראוורעפ ּפאק םעד ,ןעניוא ענעקָארשוצ

 ....טרעביפ ןוא רהיא ןעגעקא טציז ---

 ,סיורא ץכערק א טקיטשרעפ בלאה יז טיג -- ! עזיל ,,,15 ---

 -רעביא זעוורענ ,דנעה עדנערעטיצ טימ ,טשימוצ טמהענ ,רעדורב רעד

 ...רעכעל-זאנ יד טימ ןעּפָאס ןוא ןעהערד ךיז ,שיט ן'פיוא ךאז רעדעי ןעּפאט

 טמהענ ,דנעה יד יוא דנוק ן'טימ ,דנאוו יד יו עסאלב א ,ןירעגעווש יד

 ..ןעטייז עלא ןיא ןעקוקמורא ךיז ,רעמיצ-סע ןעטימ ןופ

 סיורא ץרעקולש א יוװ לָאמ א ךאנ יז טינ -- } ! עזיל .,,5 1 עזיל ,,,5 ---

 ...רעטסעווש רעד ףיוא ,סמערא עטקערטשעגסיוא טימ ,ףיורא טלאפ ןוא

 ערהיא ןופ םיוא ךיז טהערד ,לעננאר א ,טשימוצ ,ךיז טינ ,רעטסעווש יד

 ,..רעמיצ ןעטייווצ ןיא יז טעדניוושרעפ ענעקארשוצ א ןוא סמערא

 יד טסייב ןוא טעּפאקס ,ןעזײרּפשמורא זעוורענ טמהענ רעדורב רעד

 ,רעגניפ

 ןוא ליומ ןעפָא ןא טימ טביילב ,דנעה יד ףיוא דניק ן'טימ ,ןירעגעוװש יד

 .טרענייטשרעפ יו ,ןעניוא עדליוו טימ

 ץכִא א יז טיג -- ...! ! עכילקילג...נוא ...! רעטסעווש ...ןיימ ...מ

 ואוו ?הוטש-לעקאש ם'ניא טקניז ןוא דנעה יד טֿפערברעפ ,לוק רהיא טימ טינ

 ...ןעסעזעגנ זיא רעטסעווש יד
 ענענרָאװרעד עטקיטשרעפ ךיז ןערעהרעד ,ןעטייז עלא ןופ .זיוה ןיא ןוא;

 .ןענייוו ןופ תולוק

 טסשש 40 602
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 קינלאר

 .ווימטאמ םקלאפ
 ,ןיירא טעב ןיא רימ ךיא גייל
 ,רעייפ םעד סיוא רימ שעל
 ,רימ וצ טעוװ ןעמוק ןעוו טכארט'ז
 :רעייט רימ זיא סאוו רעד

 ,גאט ייב ייווצ ןעמוק ןענהאב
 ;דנעװַא ןיא טמוק ענייא
 ...ןאלג-ןילג 'עלעקעלג יא טרהָאּפ'ם
 .טנעהענ ןיוש רע זיא טָא

 ,טּפַאלק ןוא רימ יד טכוז ץימש
 ,ןעמאנ םעד ייב ךימ טפור
 -- טעב ןופ ףיוא טעקַאנ בלַאה גנירּפש' ך
 .ןעמוקעג "רע, זיא סָאד

 ,לעיפ רָאג טכַאנ יד טָאה ןעדנוטש
 ;רעבעירט רעטייווצ רעד סנייא
 ,רונ עיירפ א זיא ענייא
 .רעבעיל ןיימ טמוק סע ןעוו

 == הכי
 רעדריינש .ח .ש

 .רעטניוו

 ,ןעטניוו עגידמערוטש ןוא עענש
 ; טסעג ענירעיורט עזייב
 ןראצ טימ ןוא המיא טימ לופ

 ,טסערפ עניד'תוירזכא ןוא
 ןעצראה ןיא קנופ ןעדעי רהיא טיוט
 רהעגאב ,גנונפָאה ןעסיז
 תובשחמ ןוא ;ןעבעל םעד ןופ
 ,רעווש ןוא גירעיורט ,עצראווש
 ..ןעלהָאט ןוא גרעב ףיוא ךיז ןעטיײרּפש
 טכַאנ רעד ןופ סנעטאש יד יו

 ,רעיילש ןייז טבעוו ןוא טיוט רעד טכירק
 ...טכַאל ןוא טבעוו ןוא טכַאל ןוא טבעוו
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 ץיוואמייח .י .מ

 ןעקלאוו יינש

 עראמכ-יינש ערעוש א ;לעמיה ן'רעביא ךיז ןעהיצ עיורג סנעקלָאװ

 .טנַאזיראה ן'רעביא ךיז טיירּפשרעפ ןוא לעקניוו א ןופ ןָא ךאלעמאּפ ךיז טקור

 ךאלעמאּפ ךיז ןעהיצ ןָאיססעצָארּפ רעכילדנענוא ןא ןיא יו דנאנאכאנ

 -ניה טייוו ןעלאפרעפ ןערעוו ןוא סנעקלָאוװ-ייגש עטקעלפעג ץראווש ןוא יורג יד

 ,טנָאזירָאה ן'רעט

 ,סיורא טנַאזיראה ןעטייווצ םעד ןופ ןעפקאוו סנעקלָאװ ערעדנא רעבא

 ,לעמיה םעד טייקיורג טימ ןעבעוורעפ ןוא ףיוא רעדעיוװ ךיז ןעטכעלפ ןוא

 טהיצרעפ ןוא יינש רעניד ןוא רערעטיש א ,ּפיז א ךרוד יוװ ,ךיז טיש סע

 -לעפ יד רעביא טקעד ןוא רעיילש ןעטלעטניּפעג סייוו ,םעניד א טימ גניד-ץלא

 ,טיוה רעסייוו-יורג רעקיד א טימ רעכעד ןוא רעד

 "יינש רעקיטש עצנאג ףיוא טבייה ןוא דניוו רעד זָאלב א טיג טָא ןוא

 ױצ םענעבירעג סנעפיוה עצנאג יו טפול רעד ןיא ייז טײרּפשוצ ןוא ןעקלָאװ

 ,ךאלקערב עניצנייא ףיוא קירוצ ייז טישוצ ןוא ,רעק
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 רעמיצ ם'נופ רעטסנעפ רעטכאמרעפ רעד ןיא ןענאטשעג זיא ןיוועל

 טקוקעגסיורא טרעלקראפ ןעביוש ענעגיוצרעפ לעסיב א יד ךרוד טָאה רע ןוא

 .ןעסיורד ןעטיינשרעפ םעד ןיא

 -יוצעגסיוא גנאל א יװ ,ךיז טָאה טפאשדנאל רעטניוו עטלַאמענ סייוו יד

 גידנעסיגפיוא ,טײרּפשעגסיױא ןעניוא ענייז ראפ טייוו ,ןָאט רענראנימ רענעג

 ,רילָאק ןוא ןָאט ןייא ןיא טנַאזיראה ןעיורג לעקנוד םעד טימ ךיז

 ןעפַאלשרעּפ ןוא גירעיורט ןענייז יינש ןוא טסָארפ ןופ טלעקנירּפשעב

 -סיורא ןעבָאה ןעגייווצ עטראדעגסיוא ערעייז ןוא ןענאטשעג רעמיוב עטעקאנ יד

 ןהֶא ,טייקגיטפאז עטסעדנימ סאד ןהֶא ,ךאלסיפ עשרענהיה יו טשטראטשעג

 .ןעבעל ןופ ןעכייצ ןעטסעדנימ םעד

 לעטדעטש ןופ ךעלזייה עגירדעינ יד ןענייז עּפוק רעסיורג ןייא ןיא יו

 -סנעפ עניילק ערעייז ןוא רעכעד עגיציּפש ערעייז טימ טייז א ןָא ןעגעלעג

 ךיילג ,ןעסיורד ןעראס םעד ןיא טקוקעגסיורא גיד'תונמחר יוזא ןעבָאה ,ךאלרעט

 רעדָא ,טייקגירדעינ ןוא טייקטעשטרָאקעגנייא רעייז טלהיפעג ןעטלאװ ייז יו

 "נייא רענעיילב רעד ןופ ןערָאװעג טשרעהעב ןעצנאג ןיא ןעטלָאװ ייז יו ךיילג

 ,טייקגינָאט

 ערעימ ןופ קורדּפֶא ןא ןעגעלעג זיא חטש ןעטיינשרעפ ןעצנאגנ םעד ףיוא
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 קנופ רעדעי ,להיפעג רעדעי יוװ ךיילנ ,טייקרעפעלשרעפ עטדיוט ןוא טייקליופ

 טָאה סע ןוא .יינש ןוא ןעקלָאװ טימ ןערָאװעג טעהייוורעפ טלָאװ ןעבעל ןופ

 -עב יורג רעד ןיא ןיירא ןעקוק סָאוו המשנ יד ןוא ןעניוא יד זא טכודעג ךיז

 ןערעוו ןוא ריִלֵאק שא ןעגיבלעז םעד טימ ,ּפֶא ךיז ןעבראפ טייקטייוו רעטביוטש

 ,טייקכילדנענוא רעפעיט רעד ןיא ןעצלַאמשרעפ

 ןיוועל טָאה ,ןעסיורד ןעטיינשרעפ םעד ןיא רעטסנעפ ן'כרוד גידנעקוק

 ןעטרָאד טקעד ןוא ,ןעצראה ןייז ןיא סיוא ךיז טיירּפש רעטניוו רעד יוװ טלהיפענ

 יו ךיילנ הטומ וצ ןעזעוועג םהיא זיא סע .יינש ןוא ןעקלָאװ טימ רעביא ץלא

 ןיא םאזנייא טרָאד ןעהעטש סאוו ,רעמיוב ענעיזופ ענייא ןעזעוועג טלָאװ רע

 -םערוטש ןוא סנעקלַאוװ-יינש ניבייא ךיז ןעהיצ סע עכלעוו רעביא ןוא דלעפ

 -קָאשוצ ןוא ןעלסיירטוצ ןוא ןיירא ןענייווצ עטעקאנ יד ןיא ןעזָאלב ןעטניוו

 .ייז ןעל

 -על ןייז יו טלהיפעג טייקטרעפעלשרעפ עשילַאכנאלעמ א טימ טָאה רע
 ןהעזעג ךילטייד טָאה רע .טייקיורנ רעפיט ןיא רהעמ ןוא רהעמ ץלא טקניזרעפ ןעב

 -עּפ רעקיד רעד רעטנוא ןעבָארגעב גידנעניל ןעבעל ןייז ןופ טפלעה עטשרע יד

 ראפ ןעסָארדרעּפ ןוא ןוהטעג העוו רחעז םהיא טָאה סע ןוא --- ,יינש ןופ ענער

 .ןעבעל ןעטיינשרעפ ןוא ןעראס ןעצנאגנ םעד

 * לא *

 ןוא סעומש רענידלעמוט א טרעהרעד ךיז טָאה רעמיצ ןעטייווצ םעד ןופ

 א יו ךיז טָאה סעומש ןעגידלעמוט םעד ךרוד ןוא .רעזלעה עגנוי ןופ ןעכאל א

 .לוק רעדנעגנילק ס'הרפש טבעוועגכרוד םידָאפ רעכליז

 -פיוא ךיז טָאה רע ןוא רעטסנעפ ןופ טרהעקענּפָא לעסיב א ךיז טָאה רע

 םהיא ןיא ןיא רעיורט ןוא טפאשקנעב ןופ ?היפעג רעד ןוא טרעהענוצ םאזקרעמ

 ,רהעמ ךָאנ ןעסקאוועג

 ןהעג םהיא טימ יז ?יוװ וצ ן'הרפש ןענערפ ןעמוקעג טנייה סע זיא רע

 וןיא טייצ רעטצעל רעד ןיא זא טקרעמעב טָאה רע םוראוו ,ןעמאזוצ ןענהָאװ

 עצנאג רהיא ןוא ,גיטלינכיילנ ,טלהיקענּפא יוװ יוזא םהיא וצ ןערָאװעג סעּפע יז

 רע ןעכלעוו טימ ,ץראווש דניירפ דנענוי ןייז יז טקנייש טייקמאזקרעמפיוא

 .טכאמעג טנאקעב רהיא טָאה

 ...?ןעצראווש רָאנ יז טבעיל .,,7 טינ רהעמ ןיוש םהיא יז טבעיל רשפא

 -עגנָא ל?עפייט רעד ראג טָאה -- ,ןעסיוו טלָאװעגנ טנייה רע טָאה ץלא סָאד ןוא

 יזא טייצ רעטצעל רעד ןיא טָאה רע רעכלעוו ,עינאּפמָאק עצנאגנ יד ןעגָארט

 .ןעכייווסיוא ןעבייהעגנָא

 רענייא רעמיצ םעד ןיא ןייז וצ ןעוועג טסרעבעיל רעטציא זיא םהיא ןוא

 ס'ץראווש ךיז ףיוא ןעלהיפ ןוא ייז ןעשיווצ ןעטרָאד ןעצטיז וצ רעדייא ,ןיילא

 טייקטרעדנוזעגּפָא יד טָא ןוא .ןעדיימסיוא טלָאװעג ןרעג טָאה רע ןעכלעוו ,קוק

 טָאה רע וזא ,טלעטשעג רעכעה לעיפ ןעניוא יד ןיא ךיז ייב טסבלעז םהיא טָאה

 .ייז ןופ רעקראטש ןוא רעכעה טלהיפענ רעטציא ךיז

 -עג ךיז טָאה -- ! ? ןעטרָאד וד טסוהט סאוו --- ! ןיוועל ! ןיוועל ---
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 םוק -- רעמיצ ןעטייווצ ם'נופ עמיטש רענעמ עטנוזעג 'טצראווש ןערעה טזָאל

 ...1 רעהא ןיירא

 לָאמא טימ טמוקעב סאוו רענייא יוװ יוזא ןוהטעג רעטיצ א טָאה ןיוועל
 ,בייל ןעמיראוו ן'רעביא דנאה רעגישטילג רעטלאק א ןופ טעלג א

 .עמיטש עגיבלעז יד ןעפורעג לָאמ א ךָאנ טָאה -- ! ןיוועל ! ןיוועל ---

 ,רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןיירא נידנעליוו טינ זיא רע

 -ענפיונוצ ךיז טָאה גָאט ןענידנעקלָאו םעד ןופ טייקגיטכיל עראס יר

 -ליבעגסיוא ךיז טָאה סע ןוא דנעוו יד ןופ בראפ םענירג-לעקנוד םעד טימ טשימ

 טימ ןעטכַאלפעגכרוד ןעזעוועג זיא עכלעוו ,טייקגיטכיל-בלאה ענדָאמ א טעד

 ןיא ןעטערטניירא ןייב טָאה סָאו ,דיור-קאבאט ןעפייר"ש עטזיורקעג עיולב

 ,טנירוצ רע ןעוו ןאמוט א יוװ ןהעזעגסיוא רעמיצ

 רעזעלג ענעסַָאנעגנא ןענאטשעג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט םורא

 ךאלדיימ ןוא טייל עננוי ענינייא ןעסעזענ ןענייז ,סקעבעג ענעדעישרעפ ןוא ייט

 | .טדערעג ךיוה ןעבָאה ןוא

 םהיא טָאה -- ! ? ןעבילקרעפ ןיהא סעּפע ךיז וד טסאה סאוו --

 יז ףיוא טקוקעג --- ? ןוהטעג ןעטרָאד וד טסָאה סאוו --- ,טנעגעגעב ץראווש

 ..1 םנעקלאוװ

 ךיז ןעבָאה ןעגיוא ערעייז ןוא ן'הרפש ףיוא ןוהטעג קוק א טָאה ןיוועל

 ,רעגיטליגביילג א ,רעטלאק א ןעזעוועג זיא קוק רהיא ןוא .טנעגעגעב
 -עינא טלעמרומעג ןיוועל טָאה --- ,סנעקלָאװ יד ףיוא טקוקעג עי ,עי --

 עצראווש עננאל טימ ןאמ ןעגנוי א ןעבענ עּפאנאק ן'םיוא ךיז גידנצעזרעד

 | ,רָאה

 --- ,ןעבייהעגנָא ץראווש טָאה --- ,עטאבעד עצנאג א אד ןעבָאה רימ ---
 ..7 ןעמענ ?ייהטנא טכייליפ וד טסליוו

 .ּפָאק ן'טימ ןוהטעג ?עקַאש א ןעדעישטנע טָאה ןיוועל

 -ענ גידנעלכיימש הרפש טָאה -- ,טגיילענפיוא טינ טנייה זיא רע ---

 .קוק ןעניטליגכיילג א ןעניוועל ןעפראוװעג וצ טָאה ןוא ןעצראווש וצ טנאז

 ףיז טָאה סעּפע יו ןוא קוק ןופ טייקניטליגכיילנ יד טלהיפעג טָאה ןיוועל

 .ןוהטעג רהיר א ןעצראה ןיא םהיא ייב

 -ענפיוא ןעצראה ןיא םהיא ייב זיא ?היפעג רעשירעיהט רעטכעלש א

 -אד ןוא רהיא ןעשרעהעב , :ןוהטעג רהעלק א םהיא ךיז טָאה סע ןוא ןעגנורּפש

 ....רעערקראטש רעד ןייז ךיא לעוװ סלאמ

 ןעשיראנ םעד ראפ טכאמעג ףרואווראפ ןיילא דלאב ךיז טָאה רע רעבא

 גידנעראּפשנָא ןוא .טסבלעז ךיז ראפ טמהעשעג ךיז טלָאװ רע יו ךיילג ,קנאדעג

 טקוקעגסיורא ,טייהרעטכארטרעפ רע טָאה ,עּפאנאק ןופ ?יטנעוו ן'פיוא ךיז

 -ערב רעניד רעד ךיז טציירק סע יוװ ןהעזעג ךיז טָאה סע ואוו ,רעטסנעפ ן'כרוד

 .גאז-ניז םענעפרָאוװאוצ א ןיא יינש רענידלעק

 טָאה סעומש ןעגנידלעמוט םעד נידנערעה ןוא רעטסנעפ ןיא גידנעקוק

 -ייוװ ןוא תונעט עלופ א טימ ןעראנ עטסוּפ ןענייז ייז זא ,טרהעלקענ םהיא ךיז

 דיז ןעלעיּפש ,םורא ךיז ןעסייר ,ךיז ןערעּפמאה ייז רונ גידנעטש .ןעלהיפעג גינ
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 -נייק ןיא קלָאט ןייק ןוא ,"ןעגידייל ןיא ןעגנידייל ןופ ןעסיג , ןוא רעטרעוו טימ

 ןוא, ...1 סאד טרהיפ סָאװ וצ ןוא ...? סאד טצונ סָאװ וצ ןוא ...ָאטינ לָאמ

 -רעפ ןעמעלא זנוא רע טעוװ ,טכאנ עצנאג יד ןהעג יוזא טעוװ יינש רעד ביוא

 טָאה רע ןוא .ןוהטעג רהעלק א ןענירעד ןעטימ ןיא םהיא ךיז טָאה -- ..."ןעטיש

 טסָארפ ןעניבייא םעד ןופ קורדנייא ןעדנרעווילנרעפ ןערעווש םעד טלהיפרעד

 ןעהערד ןעמונעג קנאדעג ןיא םהיא ךיז ןעבָאה רעהפיוא ןא ןהֶא ןוא ,רעטניוו ןוא

 : רעטרעוו יד

 ...יינש ןוא ןעקלָאװ ,יינש ןוא ןעקלאוו

 ןופ ןוהטעג קוק א טָאה ןוא רעטסנעפ ןופ טרהעקענּפא ךיז טָאה רע

 .ן'הרפש ףיוא טייז רעד

 רעגיטכיל רהיא .עטאבעד רעד ןופ טציהוצ ןוא טבעלעב ןעוועג זיא יז

 רעבא ,רעטעוװ םענראמכ םעד ןופ ןערָאװעג רעלעקנוד לעסיב א זיא בראפ-טיוה

 -אק עסיורג ערהיא ,סמעז רעטוג א יוװ וועטאמ ןוא טאלג ןעזעוועג רע זיא ךָאד

 -היא ןוא רהעגעב ןעגיטסולסנעבעל ,ןעטנוזעג א טקירדעגסיוא ןעבָאה ןעגיוא ער

 .טרעטיצעג טכייל ןעלקניוו יד ןיא ןעבָאה ןעּפיל עלופ ,עטיור ער

 -עוועב טכייל יד טימ רוניפ עקנאלש ןוא עכייר רהיא ןעהעזעג טָאה רע

 "עג סנעטייוורעד ןופ יו יוזא טָאה רע ןוא ,טסירב ,עטרימרָאפ ןייפ ,עגידנעג

 -עגכרוד זיא רעטיצ א ןוא בייל ןעמיראוו ןוא רָאה ערהיא ןופ חיר םעד טריּפש

 .רעדעילג ענייז עלא ךרוד ןעפָאל

 ךָאנ טָאה רע .ןערָאװעג טשיורעב יוװ יוזא טונימ רעד ןיא רע זיא סעּפע

 דנאנייב גנייא וליפא רהיא טימ זיא רע ןעוו ,רהיא וצ טלהיפענ טינ לָאמ ןייק

 .סנעטייוו רעד ןופ גידנעציז ,טלהיפענ רעטציא טָאה רע סאוו סאד ,ןעסעזעג

 עטכייל יד ,בייל ןעמיראוו ןוא רָאה ערהיא ןופ חיר ,רעטנאקעב טוג םהיא ,רעד

 -ניז טונימ רעד ןיא ןעבָאה רעּפרעק ןעניגיוב רהיא ןופ ןעגנוגעוועב ענידווע'נה

 .ןוא ,סומזינאגרַא ןעטלעסיירטוצ ןייז ןופ ןעוורענ עטסניד יד ףיוא טקריוועג ךיל
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורהירנֶא עניד ענעדעישרעפ ןעפורעגסיורא םהיא ןיא ןעבָאה

 ןופ ןאמוט ןעקיד א טימ ןעגיוצעגרעביא ךראמ םעד ןוא טשיורעב ןעניז ןייז

 .ןעבייהענפיוא םערוטש ןעדליוו א ןעצראה ןייז ןיא ןוא טייקטלעמוטוצ

 עלא ןוא ; גנוגערפיוא ןופ טםרעטיצעג יוװ יוזא טאה ןוא ןעסעזעג זיא רע

 טציירעג טונימ רעד ןיא ץראווש םהיא טָאה סרעדנוזעב .טציירעג םהיא ןעבָאה

 ,גנוגערפיוא רעכילסעה וצ זיב

 טפיג טימ רע טָאה ..."! ןהעג ייז ןעלאז ...? ייז ן'רעדיולּפ סָאװ ןוא,

 ,גידלודעגנוא ןוא זעוורענ ןערָאװעג זיא רע ןוא טגָאזעג ןעצראה ןיא

 ענייז ןיא ןעגנולקעג ענדָאמ סעּפע טָאה ןעמיטש ערעייז ןופ גנאלק רעד

 םעד ףיוא ליפעל ןופ גנאלק רעד יו טקריוועג םהיא ףיוא טאה סע ןוא ןערעיוא

 ןיז םטעשטָארדעג ןעבָאה רעטרעוו יד ןוא ןעקנארק רעביפ א ןופ רעיוא

 ענייז ,.דָאר עשירטקעלע רענעבעירטעגנ לענש א ןופ ןעמושז סָאד יו יוזא רעיוא

 ףיוא ךיז גידנעלעטשּפָא ,רעמיצ ן'רעביא טעשזדנַאלבעג שירעביפ ןעבָאה ןעניוא

 .עטסדנעטיידעבנוא עמאס סאד ייברעד גידנעקרעמעב ןוא עלייוו א ןערעדעי

 ןופ ?יּפענק רעטשרעביוא רעד זא טקרעמעב רע טָאה ןעצראווש ייב
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 .ןעסיירסיוא ךיז רע טעוו דלאב ןוא םידָאפ א ףיוא ףאלש ךיז טלאה קָאר ןייז

 א טקרעמעב רע טָאה ,ןעסעזעג זיא רע ןעכלעוו ןעבענ ,ןאמ ןעגנוי םעד ייב ןוא

 סהיא טָאה סָאד ןוא רעגניפ ןעבָארג ן'פיוא עקוועדָאראב ענישיילפ עכילסעה

 ךיז טָאה גנאלרעפ רעדליוו רענידנעסייר א ןוא ,טציירעג רהעז טונימ רעד ןיא

 -אב יד ןעסיירוצסיוא טסולגרעפ םהיא ךדיז טָאה סע .ןעבייהעגפיוא םהיא ייב

 רעדיוש א ןוא ןוהט העוו קראטש ןעצימיא טלָאוװעג ךיז טָאה םהיא .עקוועדָאר

 .טּפאכעננָא םהיא טָאה טפאשנעדייל רעדליוו ןופ

 ,ןעירשעגסיוא ןאמ רעגנוי רעד טָאה -- ! ? ןיוועל רהיא טוהט סאוו --
 .עקוועדָארָאב יד ןעסייר ןעמונעג טָאה ןיוועל ןעוו

 ...| העוו ךָאד טוהט סע ....!ּפָארא ןעניז ןופ טייז רהיא ,ךא ---
 טָאה רע ןוא טנָאזעג טלעמוטוצ ןיוועל טָאה -- ,טשינראג ,טשינראג --

 רעהירפ יו ךיז טָאה ןוא רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןיירא זיא ןוא ןעבייהעגפיוא ךיז

 ,רעטסנעפ ןיא טלעטשעג

 עסייוו יד טלעקיוועגרעדנאנרעפ רעדעיװ ךיז טָאה יורג ןוא ךאלפ ןוא

 ,;עכילדנענוא ןא ןיא יו ןוא .טּפיזעג ןוא טּפיזעג טָאה- יינש רעד ןוא ,דלעפ

 .ןעגיוצעג סנעקלאו יד ךיז ןעבָאה ןָאיססעצָארּפ-ןעטדיוט

 א יו ךיילנ ןעצראה ן'פיוא ןעזעוועג רעווש יוזא סעּפע םהיא זיא סע

 טָאה ןעבעל ןעגנוי ןעצנאג ןייז ןוא .טסערּפעג טסורב ןייז טלָאװ אשמ ערעווש

 -נייא רעיורג ןוא הרוחש הרמ רעגיטסָארפ רעד ןיא נידנעדניוושרעפ ןעהעזעג רע

 א ןעראוועג ןערָאבעע זיא ןעצראה ןייז ןיא ןוא .טייקנינַאט

 ןֹא םורא ךיז .טלענאו רעכלעוו רערעדנאו א ןופ ?היפעג

 עטיינשרעפ גיבייא יד רעביא - ןעדנגעג עניד ןופצ+ עטלאק יד

 טנערפ סאוו ,טנַאזיראה םוצ טעטכירעג נידנעטש קילב א טימ ,רעדלעמ

 -רעפ-ניבייא יד ןענידנע ןיוש ךיז טעװ ןעוו, ; ננולפייווצרעפ ןוא טסגנא טימ

 עיורג ןוא רעדלעפ-יינש יד ןענייז ךילדנענוא רעבא "...? טפאשדנאל עטיינש

 י- ןיא ןוא גיבייא ףיוא גיבייא ןופ לעמיה ן'רעביא ןעגנייה סנעקלָאװ ערעווש

 -עד טקרעמעבנוא טערט יינש ן'פיוא טירט ענעזָאלענרעביא ריד ןופ ,עגיבלעז

 רעניבייא ןוא רעטניוו ןעניבייא ןופ טסייג רעצראווש רעד ,ןעטָאש רעצראווש

 ,..גנוטכינרעפ

 ...גנוטכינרעפ ןוא יינש ,סנעקלָאװ.

 ...בייל ס'ניוועל ןעמַאלעגכרוד זיא קערש ןופ רעטיצ א
 * טע 8

 טימ ןיילא ןעבעילברעפ ןיוועל זיא ןעגנאגוצ ךיז ןענייז עלא ןעוו

 .ן'הּרפש

 -עג יא ןעקאב יד ףיוא ןוא ןוהטעג העוו פאק רעד םהיא ךאנ טָאה סע

 .טייקטיור-רעביפ א ןענעל

 גידנעמהענמורא ןוא ן'הרפש ןעבענ עּפאנאק ן'פיוא טצעזעג ךיז טָאה רע

 : טגערפעג ןָאט ןיא טייקכייוו טימ רע טָאה עילאט רעד ייב ךילטרעצ רהיא

 ...?לָאמ א סאוו עגיבלעז סאד רימ וצ ךָאנ וד טסלהיפ רימ גָאז ,הרפש ---
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 היצ א טָאה ןוא טרעדנואוורעפ יוִיו יא טקוקעגנָא םהיא טָאה הרפש

 .ןעלסקא יד טימ ןוהטעג

 ..4 ןעניז ן'פיוא ףיורא סעּפע ריד סאד זיא סאוו ---

 ,רימ וצ ןערָאװעג גיטליגכיילג טסיב וד זא ךיז טכוד רימ ---

 ןעצייר םהיא גידנעלעוו יו יוזא יז טָאה -- ? סאוו זיא ,עי זא ןוא ---

 ,טגערפעג

 וצ סאוו טאטשנא ןוא ןעגיוא יד ןיא ךיילג ןוהטענ קוק א רהיא טָאה ןיוועל

 .ןעפייפסיוא סעּפע ןעמונעג רע טָאה ,ןעגָאז

 רעד ןיא וד טזיב סעּפע --- ,ןעבייהעגנָא יז טָאה -- ,טינ סייוו ךיא ---

 ...ענדָאמ רהעז טייצ רעטצעל

 ,טלעכיימשעג רעטיב טָאה ןיוועל

 טָאה -- ,ןעגיוא ענדָאמ עכלעזא טימ רימ ףיוא וד טסקוק סעּפע ןוא ---

 ן'רעביא ליורג א יו רעביא רימ טהעג זייוו-ןעטייצ זא -- ,טדערעג רעטייוו יז

 .בייל

 ריד ףיוא טינ קוק ךיא -- ,ןעבייהעגנָא רע טָאה --- ,דניק ןייק טינ ייז

 -- .אבעיל רונ ריד באה ךיא -- .ןעליורג ןעפראד סָאװ ןעגיוא עכלעזא טימ

 סוק א רהיא טָאה ןוא ּפָאק רהיא ןעגיובעגנָא רע טָאה נידנעגָאזסיורא סָאד ןוא

 ,רָאה יד ןיא ןוהטעג

 -עשירטקעלע א ןוא רָאה ערהיא ןופ חיר םעניד םעד טלהיפעג טָאה רע

 -ץב ןערָאװעג זיא רע .רעּפרעק ןעצנאג ןייז רעביא ןעפָאלעגרעביא זיא םָארטש

 רעמאה א טימ יו גיטפעה דנאנאכַאנ םהיא ייב טָאה ןעצראה ןיא ןוא טשיור

 .ןעּפאלק ןעמונעג

 טסורב ןייז וצ ּפָאק רהיא רע טָאה טפאשנעדייל רעגידמערוטש א טימ ןוא

 ךיז טָאה סע .ןעניוא יד ןיא ,ל?יומ ןיא ,רָאה יד ןיא רהיא טסוקעג ןוא טקירדעג

 ןערָאלק רהיא ןיא ןעּפיל ענייז ןעסערפוצנייא יו טלהיפענ טונימ רעד ןיא םהיא

 .ןענירסיורא לאז טולב זיב ןעגיוז ,ןעסייב סע ןוא בייל ןעמיראוו

 רעגניפ ענידנערעטיצ טימ רע טָאה טייקלענש רעטפאהדעביפ א טימ ןוא

 טָאה רע ןוא ,עטפָאק רהיא ןופ ךאלּפענק עטשרעביוא יד טעליּפשעג רעדנאנראפ

 רערָאלק רהיא ןיא ןעּפיל ענייז ןעבָארגעגנייא טייקדליוו רעטניזעבנוא טימ

 .בייל רהיא ןעסערפ ןעמונעגנ טפארק טימ טָאה ןוא טסורב

 / .ןעירשעגפיוא טכייל טָאה יז

 ...1 פִא ךימ זָאל ..,? וד טפוהט סאוו ---

 ןעסייוו רהיא ףיוא ןעלאפעג זיא קוק ןייז ןוא ,ןעזָאלעגּפָא רהיא טָאה רע

 .טקירדעג רעייפ טימ ןעּפיל ענייז טָאה רע ואוו ץראה ןוא זלאה

 ,בייל ןעסייו ןפיוא טלָאמעג ךיז טָאה קעלפ רעכילננעל טיור-לעה א

 -עסעלטא ןערָאלק ן'פיוא ל?ידנעקלָאװ ןעגרָאמ רעטיור רענעסירעגּפָא ןא יוװ יוזא

 ,לעמיה םענ

 ףרואווראפ הרפש םהיא טָאה -- !דליוו טזיב וד ,ןיוועל ,טָאג ןיימ ---

 -נייא ךיז טנָאזעג יז טָאה ...? ןוהטעג טסָאה וד סאוו ,טסהעז וד -- .טכאמעג

 .לעגעיּפש-דנאוו רעד ןיא גידנעקוק
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 ןייז ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ,דליוו טינ ןיב ךיא ,דליוו טינ ןיב ךיא --
 סעּפע ןוא ,טלָאק ,רעטניוו זיא סע -- .גנוגערפיוא ןופ טרעטיצעג טָאה ?וק

 טליו סע ןוא ..םאזניא ןוא דנעלע  יוזא ְךיוו ןעמ טלהיפ
 ,..טלעק ןוא יינש ןיא ןעקנוזרעפ יוזא דנעלע|יוזא ןייז טינ ךיז

 -נעס וצ טדער רע זא טלהיפרעד לָאמ א טימ רע טָאה גידנעגָאז סָאד
 םהיא טָאה סע ןוא .שיראנ רהעז ןהעזסיוא רעטציא זומ רע זַא ןוא ?אטנעמיט
 וצ ךילנהע ,להיפענ רעזייב רהעמ א ןוא טייקנעכָארקוצ ןייז ףיוא ןעסָארדראפ

 .ןעבייהעגפיוא ןעצראה ןיא םהיא ייב)ךיז טָאה ,המקנ

 טימ ךיז וצ טקירדעגז וא ןעמונעגמורא רהיא רע טָאה רעקראטש ךאנ ןוא

 -וצ טייקמיראוו עכילבעיל א יו ייברעד גידנעלהיפ ,טפאשנעדייל רעדליוו א

 .רעּפרעק ןעצנאנ ןייז רעביא ךיז טפיג

 --- ,טנָאזעג גידנעמעהטא רעווש יז טָאה -- !ּפָא ךימ זָאל ,ןיוועל ---

 ,טנערעגפיוא טזיב וד

 רהיא ןעבָאה רעקראטש ךאנ ןוא ןעהעזעג טינ ,טרעהעג טינ טָאה ןיוועל

 ,טקירדענ סמירא ענייז
 טזיב וד -- .ןעירשענסיוא סעכ טימ ןיוש יז טָאה --- ! ּפָא ךימ זָאל

 ...1 דליוו

 -רעד ףיז טָאה רע ןוא ּפָאק ןייז ןיא ןוהטענ ץילב א טָאה קנאדעגנ א

 .ןעקָארש

 .ןעזָאלענּפָא רהיא טָאה רע

 ערהיא ,טמאלפעג טָאה םינּפ רענהעש רהיא .טלעטשענפיוא ךיז טָאה יז

 ןוא ץלָאטש טקירדעגסיוא ןעבָאה ייז ןוא טצנאלגעג שירעביפ ןעכָאה ןעניוא

 א ןוא טרעטיצענ ןעלקניוו יד ןיא ןעבאה ןעּפיל עטיור ערהיא ,עדריוו-טסבלעז

 .טניילעג ייז ףיוא ךיז טָאה לעכיימש רעשיטָאּפש בלאה רעזייב בלאה

 רעכילטכערעפ א טימ יז טָאה -- ! רעדליוו א ...! רעדליוו א טזיב וד ---

 נידנעסילשרעפ ,רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןעפָאלענניירא ךינ זיא ןוא טנַאזעג ענימ

 ,ריהט יד ךיז ךָאנ

 -ָאמ םעד ןיא גידנענעק טינ ,רעטשימוצ א ןהעטש ןעבעילבעג זיא ןיוועל

 ןוא טקנעדעב דלאב ךיז טָאה רע רעבא .ןהעשענ זיא ָאד סָאװ ןעפיירגעב טנעמ

 רעטנַאטהעוװאוצ ןייז ןופ טייקטעקאנ עצנאנ יד טלהיפרעד לָאמ א טימ טָאה רע

 .המשנ עקנארוק

 סענענייא  ןייז ןוא ?עגעיּפש ןיא ןעלאפענ קוק ןייז זיא גידנעליוו טינ

 ,ּפמעט יוזא סעּפע ,שיראנ יוזא טקוקענסיוא ןעניוא יד ןיא םהיא ייב טָאה טכיזעג

 ,בייל ןעצנאג ן'טימ ןוהטעג ?עפיירט א טמהעשרעפ ךיז טָאה רע זא

 ןוא סנעקלָאו ערעווש יד ןיא ןעדנואוושרעפ ץלא זיא רעדעיוו ןוא ---

 ,רעטסנעפ םוצ גידנעהעגוצ טלעמרומעג ךיז וצ רע טָאה --- ,יינש

 ןוא ביוש ןעסאנ ןעטלאק םוצ ןרעטש ןעסייה ןייז טגיילעגוצ טָאה רע

 .ןעסיורד ןעטיינשרעפ םעד ןיא טקוקעגסיורא ראטש טָאה רע

 א טימ טלָאװ רע יו ךיילנ הטומ וצ ןעזעוועג רעטציא םהיא זיא סע ןוא

 גידנעטש ןעגנייה סע ןעכלעוו רעביא ,רבדמ ןעטפיוו א ןיא טעשזדנַאלברעּפ לָאמ
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 -מורא ןוא .שינעקנעב ןוא רעיורט ןעניבייא ןופ סנעקלָאװ ,קערש ןופ סנעקלָאװ

 -- :טפאשקנייב רעפעיט טימ ךיז רע טגערפ גידנעשזדנַאלב

 .. 4 ךיא הענ ןיהואוו

 ..,4 ךיא הענ ןיהואוו ןוא

 ץלא ךאנ טָאה יינש רעד .ןערעוו רעטסניפ ןעמונעג טָאה ןעסיורד ןיא

 רעביא ןעננאהעגנּפָארא סנעקלָאװ עיורג יד ןענייז גירדעינ ןוא ,טּפיזעג ךאלעמאּפ

 -ָאק ןעיורג ןייא ןיא ןעסָאנעגפיונוצ רהיא טימ ךיז ןוא דרע רעטיינשרעפ רעד

 ן'רעטניה ןערָאװעג ןעלאפרעפ יוװ יוזא זיא טייקטייוו עפעיט יד ןוא .ןָאט ןוא ריל

 -ָאה עיורג סנעקלָאוװ ,ערעווש סנעקלָאװ ןוא -- טנַאזיראה ןעדנעגעיל גירדעינ

 ...ןעגניוצעג ךיז ןעב

 א

 .בייל ינאמ

 ןעקלאוו
,1 

 ,ןעבעווש ןעבעווש ,ןעקלָאװ ערעווש
 ,ץרַאװש ןוא גיד'הרוחש החרמ

 גָאטייװ רעד זיא רעצרַאווש ,רערעווש
 ! ץראה ןעגידנעגייווש ןיימ ןיא

 ןע'םי עצנַאג ...ןעקלָאװ עצרַאוװש
 -- ייז ןעגָארט רענוד ןוא ץילב

 ,ןעגייווש ןיימ זיא רענוד רעזייב
 .ייוו ןיימ זיא רעייפ ןוא ץילב

.2 

 . ךיז טיײרּפש ,ךיז טהיצ לעמיח ןופ ןוא
 -- סיוא ןעקלָאװ א רעווש ןוא ץרַאװש

 ,ןעדניוושרעפ טעוו ןעקלָאװ רעד ...סייוו'כ
 - ...םיורא ןוז יד טעוװ םעדכאנ

 | + חמשנ עדנעדייל ןיימ ןיא
 ,ןייּפ ןעזייב א םוא ךיא גָארט

 ...ןעדניוושרעפ ךיג טעוו ןייּפ רעד ...םייוו'כ
 ? ןייז טעוװ סאו םעד ןאנ ,סלד ךאנ
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 .םערוטש

1 
 טץעשזרָאשז ןוא טעקשרָאש סע
 ,ץרַאה עיורג ס'דלַאװ םעד

 ...ץראווש ןוא ט'הזגור'רעפ
 ..ךיור רעסייוו טכייפ ַא טגנייה טפול ןיא
 -- םוא טהילפ הנבל איד
 ,םוטש עלעגייפ א יו
 ,םיורט ןופ ןעקַארשרעד
 --- םיוב וצ טהילפ םיוב ןופ
 ...ךיוה ןיא ןעטסגנַא ןיא ןוא סַאלב

 ןעטלַאװ רעגיזעיר א
 ןָא טמוק חרזמ ןופ
 ,ןהָאּפ ןעצרַאוװש-ךעּפ טימ
 : לעמיח ן'פיוא םורא ךיז טיירּפשרעפ
 טקילב ךיילב-ןכוסמ
 טקירדעג הנבל איד
 סיורא ערַאמח רעד ןופ
 םיורג ןוא טייוו ...ןעוו טינ ןעוו
 םַאלפ ןיא ךיז ןא-טדניצ
 ,..םייערַאמח-ץראוװש רעד
 ! ךַארט ! ךַארט
 | ךארק ןעדנרענוד טימ
 ..לעמוטעג ןיא ןא טמוק םערוטש רעד

 עי

 ,טהילפ גינעק-םערוטש רעד
 מהירב ןעשטייב-רעייפ טימ
 ; ןערָאצ טימ רע טלעוו איד
 ,ןערהַארפרעפ טרעוו ץרַאה איד
 ,טלעוו רעד ןופ ץרַאה איד
 ,טלעק ראפ ,המיא ראפ
 ...ןערָאלרעּפ ךיז טלחיפ ןוא
 לעמיח םעד ןופ טסייר רע
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 ! העוו ! העוו ...ןערעטש איד

 הנבל איד םיוא טשעל

 הערדעג ןיא טצנַאט ןוא

 .:ץנַאט שילעפייט ַא

 .-:עהייה ...והדוה

 -- הערדעג ןיא טצנַאט רע

 -ןערָאלרעּפ ךיז טלהיפ איז ,הָא ,טלעוו איד

2. 

 ,םערוטש וד ,יעה ,יעה

 ,םערוטש רעדליוו זייב וד

 ' ןעּפַאלק וצ סנעדאל יד ןיא ףיוא רעה

 ? וטסיימש סָאװ ? וטסייר סאו

 ? וטסגָאי סָאװ ? וטסנאלק סָאװ

 --+ ןעּפַאכ ןעד וטסליוו ןעמעוו ,גאז ַא
 טא

 ! טוג -- -- -- } ךימ

 ,םערוטש וד ,רעדליוו םורב

 !עווער ןוא לירב

 רעדנעזיוט יד םימ שטַאּפ

 ,לעגילּפ עיורג-ץרַאװש

 טָאג ןרַאצ םעד ףיוא קעוו

 ,ןעצרַאה ןייד ןיא ףעיט

 י!ןעצרַאװש ,ןעשילעה םעד

 ענייד ללא ףיוא לעמַאז

 -- תוליח-םידש

 ! םוק ךיא

 טסול ןעגימַאלּפ טימ ןעכערבוצוצ בעיל ךיא

 -- טסורב רענעּפָא טימ ,רעקרַאטש םימ םערוטש םעד

 ! הענ ךיא

 ,םערוטש ַא ,ףור-סגעירק ןייד

 ' ןעמַאקליװ רימ זיא רע

 ןיא טולב איד ךיז טנַאי סע

 ןייטאלפ זיט ...ןעיזראה ןיימ

 ןייילחיוהיג ןופ תוחכ ףיוא

 -- הרובג ןופ ןוא ףּפמַאק

 ! םוק ךיא !העג ךיא

 ,םורב ןוא ךיז סייר

 ערוב ַא ,ערוב

 -.! רעקרַאטש ! רעקרַאטש ! רעקראטש
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 יאבאר-א

 גאט ןעלעה א ןיא
 (.דליב ןעסאנ א)

 יע 0

 -יא ךיז טיירּפש סאוו ,לעמיה ןעיולב-לעה סאּפ ןעגנאל םעד ןיא ןעביוא
 -טיכאלמ עטראצ יו יוזא ,סיוא טהעז סע ןוא .ןוז יד טקעטש ,סאג רעננאל רעד רעב
 ענעגראברעפ א טָאה םעדכאנ ןוא ןעגיוצרעפ דייז קיטש א ןעטלאוו רעגניפ
 ,לָאמ א טימ ןוא ,טקנוטעגנייא ןעבראפ-רעייפ ןופ םי א ןיא לעזניּפ א דנאה
 ןיא ןעפראוועגנָא ,ןעמוקסיורא טעװ סע סאוו ,רעהירפ ןופ גידנעטכארטעב טינ
 -ָארטש-דנעסילפ ןוא טימ רעד ןיא סָאד זיא םיור ,בראפ קיטש א רייז ןעיולב םעד
 א לעמיה םענייר םעד טיג סע ןוא .ןעלקריצ עפראש ןיא סע ךיז טיײרּפשוצ דנעל
 יימע ןעוו לעדיימ רעגנוי א ןופ ןעקאב עטראצ יד יו ,טקנוּפ ,ןיישבא ןעטיור-טאמ
 -קנייב רעכילטיור א טימ ןָא ךיז ןעדניצ ייז ןוא ,שוק ןעטשרע םעד ייז טיג רעצ
 .ןעבעל ךאנ טפאש

 -ניירא ערעדנא סאד ןיא ענייא ,רעביטש ןעלייצ עדייב ןעהעטש ןעטנוא
 -נָא ןעטלעוו ץיגרע ןופ ןעשנעמ ענעקָארשוצ הנחמ א ךיז ןעטלָאװ סע יוװ ,טקורעג
 -ארבוצ םעד ןיא גידנעהעזרעד ,ןעראוועג טרעווילגרעפ יוזא ןענייז ןוא ןעפאלעג
 ןוא רענייב ,רענייטש עצראווש ענעפראוואוצ יד ןיא ,טלאפסא ןעיורג םענעכ
 ..ןעבעל סאד ראפ טיירטש א ןיא ןעלאפעג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ סנעבראש

 -נעגעג ןעפראוועגנא זיא זיוה ענעצלאמשרעפ ןוא עכיוה ,עלאמש א  ייב
 ןופ יו ןעפרָאװעגנָא -- ןעכאז-בוטש ןוא לעבעמ ענעדעישרעפ ריִט רעד רעכיא
 טייצ ןיא דנעה ענייז וצ טמוק סאוו ,סעלא ךיז ןופ קעווא טפראוו סאוו םענייא
 ,לאפנָא ןעלאטורב ,םענענושמ א ןופ

 ןוא טגעלוצ טגעיל דאמאק א .ףיורא סיפ יד טימ שיס רעניטנאקרעיפ א
 סנעשיק .עפאס רעכייוו א ףיוא ?עניּפש ןעטצוּפעב יירעצינש ןיא םעד ןָא שראּפש
 -עד ןיא טקנוּפ ךָאל א זיא רענייא ייב : סעזָאּפ עניד'הנושמ ןיא ךיִז ןערענלאוו
 טלָאװ על'היח א סעּפע יו ,ןערעדעפ עקנעסייוו סיורא ןעקעטש טרָאד ןופ ןוא טימ
 ייווצ .סיורא ךעלמירעדעג עקניסייוו טימ ןוא ךיוב ןעטנערטעגפיוא ןייא םימ ןעניל
 -זיופבטנא ןא טהעטש סאוו ,אנאיּפ רעד ייב ןעגיל ןעמולב עטקלעוורעפ טימ ּפעט
 -עגבא ,ךאלעדיימ ןוא .טקעלּפטנע ןענייז ןעשיוואלק עצראווש ןוא עסייוו יד .עט
 -כייפ ,ענעדנוצעגנָא ןוא רָאה עטרעביושוצ ,ךעל'םינּפ עגיצומש טימ ,ענעסיר
 ,ענאיּפ רעד וצ ,רערעדנא רעד ראפ ענייא ,ךיז ןעסיוטש ןווא ןעּפוטש ,ףךעלניוא עט
 .ןעשיוואלק יד רהיר א יז טוחט לרעגניפ גיררעטיצ א טימ ןוא טריבורּפ עדעי ןוא
 : ןעזעוועג םודס ןופ דיומ עטזיולבטנע יד טלָאװ ענאיּפ יד יו סיוא טהעז סע ןוא
 סאוו ,רענעט יד ןוא ; טדאטש רענעטלַאשרעפ רענעי ןופ ןעניב -- ךעלרעדניק יד
 רעד רעביא ךיז ןעגארטוצ ןוא ןעגנורהירעב עגידרעטיצ יד ןופ סיורא ךיז ןעסייר
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 . 1? התקעצכה, : יירשעג לעפייווצ רענעי ,סאנ

 א טימ ,ןערהאי עלעטימ יד ןופ גנאפנא ןיא יורפ א טציז ּפערט יד ףיוא

 ןיא רהיא ייב .רעטבעלעגרעביא סעלא ,רעטלא ןייא ןופ ןעקורט ןוא לעג םינּפ

 "רעפ סאד ןיא ןוא .םעטא ןערעווש א טימ טפאלש סעכלעוו דניק א טגיל סיוש

 ןופ רשפא -- סנעכייצ עגיד'הנושמ טייצ וצ טייצ ןופ ןערעטיצ ל?'םינּפ עטלעג

 ןעטראה ,ןעטרעווילגרעפ א טימ דניק ן'םיוא טקוק רעטומ יד .תומולח עכילקערש

 | .קילב

 .יז טכארט ,"טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג טינ וטסלאוו רעכיילג ,

 ןוא ךעלסיפ עראד ,עגנאל טימ עלעדיימ א טציז ּפערט א טימ רעגירדינ

 -בָארא ,ךאלטכעלפ-ןעזיירק עצראווש טימ טניורקעב זיא סאוו ,ּבָאק רהיא טלאה

 .ךעלעינק יד וצ ןעניובעג

 ןהעטשרעפ טינ ןעק ןוא ?הָאמ ןעטשרע םוצ ךיז ייב סאד טהעז יז

 .ןעשנעמ טימ ךעלדער ןא ָאד סע ךיז ןעלמאז סאוו וצ

 .רעטייוו ךיז טכארט סע .ּפערט יד ןיא ךעלכיש יד טימ טראש יז

 אמאמ יד טציז טא !טינ רענייק ייז ייב ? ןעבראטשעג רעצימע זיא ---

 ...! רהיא רעביא

 ךעלגיוא יד טימ ,ּפאק םעד ביוה א יז טוט ,םעד טימ רעכיז ןייז וצ ןוא

 .יז טגערפ ליטש ןוא ,ךאז ןייק וצ גידנעקוק טינ

 ...{ אמאמ ---

 רהיא ייב זיא סאוו ,דניק סאד טקוק יז רונ ,טינ טרעפטנע רעטומ יד

 : ךיז טכארט ןוא קילב ןעטראה א טימ ?'םינּפ ןיא ,סיוש ןיא

 ...?ןעבעגעגטימ טינ "םהיא , סע יז טָאה סאוו ראפ --

 רערעווש א רהיא טלאוו סע יוװ ,ּפאח א גיטסאה ךיז טוט עלעדיימ סאד

 : טגערפ יז ןוא ,"? אּפאּפ רעד רשפא ,, : ןעלאפעגניירא קנאדעג

 ...1 אּפאּפ רעד זיא ואוו ,אמאמ ---

 ּפערט יד ןופ ךיז ןוהט בייה א יו טלהיפ ןוא רעהירפ יוו טציז רעטומ יד

 ןוא ,רעטייווצ רעד ןיא עלעדיימ סאד ןוא דנאה ןייא ןיא דניק סָאד ןעמענ ןוא

 ןיא ךיז ןעלמאז סאוו ,גירעגיינ יוזא ןעקוק סאוו ןעשנעמ יד ףיוא ןוהט ייּפש א

 ןוא ןעכאז-בוטש יד ןוא בוטש עכיוה עגיצומש יד ןעזָאלרעפ ,ןעלמוט ןוא ךאלדער

 סָאװ ...ןעכוז "םהיא, טעװ יז ...ןערהיפ יז ןעלעוו ןעגיוא יד ןיהואוו ץיגרע קעווא

 יז -- ? קעווא רע זיא סאוו ..,? ןעסָאגרעפ רעּפרעק ןייז ןעבָאה ןערעסאוו א ראפ

 זא ןוא .טגייצעג לעשטיינק א ךיז טָאה םינּפ רהיא ןיא ןוא ,טכארטרעד טינ טאה

 :לעכלוק רהיא ןיא ןראצ ןעטכייל א טימ טגערפעגרעביא טָאה עלעדיימ סאד

 עמיטש עטסעפ עטכאמעג א טימ רעטומ יד טָאה "1?אּפאּפ רעד זיא ואוו ,אמאמ ,

 : טנאזעג

 טינ ןעמ רָאט הריד רעד ןיא ...הריד א ןעכוז ןעגנאנעג זיא אּפאּפ --

 ...1 עפ ,ןענהאוו

 "יימ סָאד ליוו ?ךיוא הריד רענעי ןיא ןעמוק ןירערהעל-אנאיּפ יד טעוו --
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 -ראוו גיהור ןענאק לאז יז םוא עגארפ רעטצעל רעד טימ טרעפטנערעפ ןייז עלעד
 .אַּפאּפ ן'םיוא ןעט

 ...ןעמוק טעװ ...ץאש ןיימ ,ָאי --

 -עפראוועגנא םעד ןעגיולפענייברעפ זיא לענניא-ןעסאנ רענעסירעגבא ןא
 ןופ ןעשיוואלק יד רעביא דנאה ןייא טימ ןוהטעג רהיפ א דליוו ןוא לעבעמ םענ
 -- ,אנאיפ רעטזיולבטנע רעד

 .סאג רעד רעביא ןעגנולקעגנא טָאה ! אכדאכדאכ ! יכ-יכ-יכ

 .רעטנעס .ב
 0: ידי

 .רעּב םייח'ר רעטלא רעד

 ? ןהעג ךיא לאז ןענאוו ןופ ? העג ךיא ןעגאוו ןופ ,ךימ טנערפ רהיא
 ,םלוע תיב ןופ ךיא הענ םתסה ןמ

 עלא ךיא העג ,ןעברָאטשעג רימ זיא ,םולשה הילע עטלא ןיימ ,יז טניז
 ,ןייגפיורא טינ ךיא רָאט םלוע תיב ן' פיוא גאט עלא ,םלוע תיב םוצ גאט
 ...קֹוק ןוא קוק ןוא ןאקראּפ ן'רעטניה ךיא העטש .ןהכ א ךָאד ןיב ךיא

 תיב םוצ ענדָאמ ךימ טהיצ סעּפע ,טרעה רהיא .ןעכאל ךָאד טעוװ רהיא
 םעּפע רימ טרעוו ,םייהא רונ ךיא םוק .םוראוו טינ ןיולא סייוו ךיא .םלוע
 תיב םוצ קעווא ךיא העג .טינ טרָא ןייק ראג ךיז ןיפעג ךיא זא ,גיטעמוא יוזא
 .רעכילמייה רימ טרעוו םלוע

 ? םלוע תיב םוצ ןהעג טינ ךיא לָאז סאוו ראפ ,ןעמונעג ךות ןיא ןוא
 ךיא העג .טינ םענייק בָאה ךיא .טינ םשה ךורב ךיא בָאה ןהענ וצ שרעדנא ןיהָאוו
 יז ןוא ןיילא ךיוא ןעטראד זיא יז ,גיטעמוא זיא רהיא ,ךאד סייוו ךיא .רהיא וצ
 .גָאט עלא עקאט ךיא העג .ךיוא םתסח ןמ יז טקנייב ,קנייב ךיא זא .טקנייב

 םעד ךיא ןעקרעד ןעגעווטסעד ןופ .ָאטינ רבק רהיא ףיוא זיא חבצמ ןייק
 ןאקראּפ ץרעטניה לָאמ א גידנעהעטש ,טרעה רהיא .ןעטייוו רעד ןופ ךָאנ טרָא
 טָאה סנעּפָאקוצ םייב יו ןהעזרעד ננולצולּפ ךיא בָאה ,רבק ן'פיוא גידנעקוק ןוא
 : ןעלאפעגניירא סלָאמאד רימ זיא הבשחמ ענדַאמ א ,זָארג ןעסקאוו ןעבייהעגנָא
 -רעפ יוזא ךיז טָאה רימ ןוא .ןערעוו ןעסעגרעפ ,ןעסקאוורעפ טעוו רבק רעד

24 



 סאד ןעסיירמורא ןוא רבק םוצ ןיינוצ ,ןאקראּפ םעד ןעכירקרעבירא טלָאװ

 ךיז וצ רעבא בָאה ךיא .ןעניוצעג טלאוועג טימ יוװ ,ןעגיוצעג ךימ טָאה סע .זָארג

 ,הרומחכ הלק ןעטיהבָא טינ לע ךיא זא ןוא : ןהכ א ןיב ךיא ,ןיינ , : טגָאזעג

 "עגמורא טינ זָארג סאד בָאה ןוא ףיורא טינ עקאט ןיב ךיא ןוא ? ןעד עשז רע

 ,רשפא רהיא טניימ ,ןערָאװעג ןעסקאוורעפ רבק רעצנאג רעד זיא טציא ןוא ןעסיר

 ,..םולשו סח ? טרָא םעד טינ ןעקרעד ךיא זא

 "עג רימ ךיא ןיב -- ןעוועג סע זיא טכאנ ראפ ,רהיא טרעה ,לָאמ א

 "רעד ךיא בָאה .םורא םירבק עלא ףיוא ןוא רבק רהיא ףיוא טקוקעג ןוא ןענאטש

 ןעבעל טעװ רימ ראפ ןוא ,ןעמונרעפ ןיוש ןענייז םורא םירכק עלא זא ,ןהעז

 ןעצנאג םעד .ןָאהטעג גנאב תמאב רימ טָאה סע ןוא ,ןייז טינ טרָא ןייק רהיא

 ןעמ ןעק סאוו רונ .ןעפרָאװאוצ ןייז טדיוט ן'כָאנ ןוא ןעוועג םענייא ןיא ןעבעל

 "ענ ךייר טלָאװ ךיא ןעו טֶא .טרעשאב יוזא ךָאד זיא םתסה ןמ ? ןעכאמ

 ערעזנוא םורא ןוא טלעטשאב טרָא ןא רהיא ןעבעל ןיוש רימ ךיא טלָאװ ,ןעוו

 ךָאנ ןוא הבצמ ענייש א ןעקאה טזָאלעג .ןעיוב טזָאלעג ?להוא ןא םירבק סנעדייב

 לעוװ --- ןאמירא ןא רעבא ךָאד ךיא ןיב .טגרָאזעב שידק א רימ ןעבעל ןיימ ראפ

 ןעגיל ןעזומ ןעלעוו עדייב רימ ןוא ,שידק א ןהָא ןעבראטש ןעזומ יוזא ןיוש ךיא

 או .רעדנוזעב
 םינ ןיוש ךָאד ןיב ךיא ? ןעראנ ךיז ןעמ ףראד סאוו ? אה ,טכאל רהיא

 ןעניטכיל א לָאז ,יז .ןקז א טעמכ -- גיצעבעיז בורק ןיוש ,רעגנוי ןייק

 םניימ סָאװ ןוא ...ןעוועג גיצטכעז רעביא סעּפע ןעצנאג ןיא זיא ,ןעבָאה ןדע ןנ

 רעדניק -- + זיא סָאװ .ןעמונעג ןעבעל סאד ןיילא ךיז טָאה שנעמ א ,רהיא

 רהיא וצ ךיא געלפ ,"םדא אֹרּפ , --- .שידק א ןהֶא ןעבראטש ףראד ןוא טאהעג

 ,סָאװ ייא ; ןָאהטעג סנייד ךָאד טסָאה וד ? ןענ'הגאד וצ וטסָאה סָאװ ,ן'הנעט

 ךָאנ, ? גידלוש וטזיב סאוו זיא ? ןעמונעגוצ ייז ןוא טאהעג הטרח טאה טָאג

 -ייא ןייק ןופ , --- .ןעסירדרעפ רהיא טגעלפ --- "קעווא טלעוו רעד ןופ עגנוי ראג

 טלָאװ, ..."טרהיפעג הּפוח רעד וצ ךאנ םענייא ןייק ,טאהעג תחנ ןייק ףאנ םענ

 ערעטלע ןעבראטש ייז ןעוו, ,ן'הנעט רהיא וצ ךיא געלפ ,"ןעוועג רעסעב ןעד

 רוד א שטאכ טלָאװ, ...? "םימותי ןוא תונמלא ליטדעטש ן'פיוא ןָא ןעפראוו ןוא

 ךָאנ טדיוט ן'כָאנ לָאז'ס רעוו ןעוועג טלָאװ ,, ,ןעגָאז רימ יז טגעלפ ,"ןעבילברעפ

 ....ןעבענ ןעמָאנ א ךיז

 ףיוא ץלא טָאה יז .תוהמא יד ןופ קנופ א ,ןעוועג ענעדיא ע'רשכ א

 ןייק .ןעמוקוצ ןיהא סאוו טימ ןעבָאה וצ טיירגעגנָא ץלא ךיז ,טגרָאזעג רעטעּפש

 יז לָאז'ס ןהעזעג .טגרָאזעג םימותי עמירָא ראפ יז טאה ,טאהעג רעדניק ענעגייא

 ףיוא ןעבעילקעג ; רעטניוו ףיוא ךאל'םידנב עמיראוו ןייק ,ןעלהעפ טינ געט ןייק

 ןוא טסוּפ ןעהערדמורא טינ ךיז ןעלָאז רעדניק עמירא ידכב ,הרות דומלת רעד

 "עג ןעבעל םעד ןעמעלא ראפ ,ןעמונעג ןעצראה םוצ ךיז הרצ ס'נעדעי .סאּפ

 זיא ונ .שנעמ רענעכָארבוצ א' ,ןעבראש א ןעזעוועג סָאד זיא ןיילא ןוא .טגייל

 ...4 קעווא דרע'רד ןיא הירפ יוזא זיא יז סאוו רעדנואוו א ןעד
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 סאוו ,ןייז לחומ טנעקענ טינ ץלא ךאנ ךיז יז טאה ,ןיוש גידנעבראטש

 ןיימ ןָא טמהענ ,וצ ךימ יז טפור שפנה תאיצי ראפ ןוא ,שידק א ןהָא ךימ טזָאל יז

 ,גידנעקוק רהיא ףיוא ךיא ...ךיז טנייוואוצ ןוא ןעגָאז סָאװ רימ ליוו ,דנאה

 זיא סאד ,טרעה רהיא .ןעגיוא יד ןיא ןערהערט ןעפָאלעגנָא ךיוא רימ ןענייז

 סע ןעוו .טנייוועג בָאה ךיא סאוו ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ רעטשרע רעד ןעוועג טעמכ

 ןענייו ךיא באה סלָאמאד ,ןעפָארטעג רעדניק יד טימ קילגמוא רעד ךיז טאה

 -עג סיורג וצ זיא קילגמוא רעד ?ייוו יצ ,םוראוו םינ סייוו ךיא .טנעקעג טינ

 ףיוא גראק ןיב ןוא רענעקורט א שנעמ א ןיכ ךיא קאוו ראמרעד יצ ,ןעזעוו

 ...ןערהערט

 נערפ ,ןענייוו ןעבייהעגנָא טאה יז זא ,הסיסנ רהיא ראפ טונימ א זיא

 --- ,רימ יז טרעפטנע ,"ןעבראטש לע ךיא זא, ? "וטסנייוו סָאװ, : רהיא ךיא

 ..4 .טעוװ רעוװו ,ןעבראטש טסעוו וד זא רעבָא ,ןענָאז שידק רימ ךָאנ וטסעוו;

 ,רניק ןיילק א יוװ ךיז טעּפילכוצ ןוא

 טָאה סע .,.? גידנענייוו ןע'ססוג א ןהעזענ ?הָאמ א ןיוש רהיא טָאה

 ,"?חומ רימ ייז .רהיא טימ טנייוו טלעוו עצנאגנ יד זא טכודעג ןאד רימ ךיז

 רהיא לָאז ךיא ? טרעה רהיא --- .ןעטעבענ ןעגיוא עסאנ טימ גידנ'ססוג יז טָאה

 ,טגידניורעפ סעּפע טימ רימ ןעגעג ןעד ךיז טאה יז ,זיא סאוו ? ןייז ?חומ

 ..הברדא .ןעטיברעפ טינ טרָאװ א ףיוא טרָאװ א לָאמנייק ךיז טכאד ? סאוו

 ,תמאב ןוא ןערעפטנע טלָאזעג ןעד והיא ךיא בָאה סאוו ,ןעניוושעג בָאה ךיא

 ךיא ןוא ,ןערָאװעג יילב קיטש א יוװ רימ זיא גנוצ רעד .טנעקעג טינ בָאה ךיא

 ...ןָאהט רהעק א טנעקעג טינ םהיא בָאה

 ףיוא טקוקעג ןוא ןעטעבעג ץלא רימ ייב ךיז יז טאה ,"?חומ רימ ייז ,

 ,תונמחר ?עיפ יוזא טימ ...ןייז ?יצמו רמוש לאז טָאג זא ,ןעניוא עכלעזא טימ רימ

 ...הלחמ ןוא טעבעג ?לעיפ יוזא

 יז לָאז ,הטוש יד ,יז ןוא---ןעראוועג ןעמונעגּפָא יו רימ זיא גנוצ רעד ראנ

 רהיא ליוו ךיא ?ייוו ,טינ רהיא רעפטנע ךיא סאד טניימעגנ טאה ,ןייז ?חומ רימ

 ...הטימעג רעווש א טימ ןעברָאטשענ ףךאבענ זיא ןוא ןייז ?חומ טינ

 לָאמנייק רהיא ףיוא באה ךיא זא תודע ןיימ זיא לעמיה ןיא טָאג רעבָא

 ךיא באה סאוו ,עליטש א ,ןעזעוועג העונצ השא א .טאהעג טינ תומוערת ןייק

 ? רהיא וצ ןעבָאה טנעקעג

 -טנע טנעקעג טינ רהיא באה ךיא זא :ךימ טסירדרעפ רונ ךאז .ןייא

 ?ןעלאפעג טינ סיפ יד וצ שטאכ רהיא ךיא ןיִּב סאוו ראפ אט ,ליומ ן'טימ ןערעפ

 ןהעטשרעפ וצ ןעבעג רהיא ןוא ןעכייצ א יוזא ןעכאמ ךיא טלָאוװ ייכ רעדָא

 ,..! ?חומ רהיא ןיב ךיא זא

 { םיוא ףיורא ךיא טלָאװ ןעוועג ןהכ ןייק ךיא טלָאװ ,טציא וליפא ןוא

 -ענ ץלא ,ןענַאזסיוא ץלא רהיא טלָאװ ןוא ,ןעשנעמ ןינמ א טימ יצ ןיילא ,רבק

 ...| ןהכ א ךָאד ךיא ןיב ונ ...ןהעטשרעפ וצ ןעב
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 ןיטנעי

 טכיורעב אי עשירארעטיל
 ("עיזעָאּפ ם'רעלדא .י

 ,ערעצריק ןוא ערעגנעל ,רעדעיל ןהעצרעפ ןופ ,עלעכיב ןייש ,ןילק א

 .טרעיצעב ןעגנונכייצ עדנעסאפ טימ ןוא רעיּפאּפ ןערָאלקלעה ףיוא טקורדעג

 -כיר רעשידיא רערעטלע ראנָאז רעדא רעגנוי רענאקירעמא רעדעי טלָאוו יאולח

 ןיא כָאו עטסעב סאד ןופ לעיפ .לזמ אזא טאהעג רעלעטשפירש רעדא ,רעט

 ןיא רוטארעטיל עשידיא ןופ ןעדָאב םעד ףיוא ןערָאװעג ןעפאשעגנ אקירעמא ןיא

 ענידעבעל ןוא ענעברַאטשענבָא ענעדעישרעפ רעביא טיירּפשוצ ןוא טייזוצ

 ןעקנוזרעפ ןערעוו תוחכ עשירארעטיל עגנוי לעיפ יוזא ,ןעגנוטייצ ןוא ןעלאנרושז

 -ָאל ןוא ,עסערּפ-ייטראּפ רעדא סענזיב רעזנוא ןופ םוהת םעד ןיא ןערָא?רעּפ ןוא

 טרעוו סָאװ רעסאוו סענילעווק-שירפ יו יוזא ,רוּפש א רעביא םיוק ךיז רעטניה ןעז

 -ץרוק עלא יד סע ןעק רעוו .ןיילּפ ןעטראדרעפ ,ןעטסיוו א ןופ ןעגנולשעגנייא

 עכלעוו ןיא ןעזייוונא ןוא ןעצאשבָא ןעגנופּפעש עטעמולהוצ טסיזמוא ,עגינעט

 -גרָאבעג א רונ טלעקניפ סע עכלעוו ןיא ןוא םאלפ רעללעה א טנערב סע ייֵז ןופ

 עכלעוו ןיא ןוא ?לאווק-סנעבעל רעשירפ א טנָאלש סע עכלעוו ןופ ? ןייש רעט

 א ןיא ?ירעסעוו ענטומ סָאד יו יוזא ,םורא נידמירעוו טכירק עזארפ עדנעלע א

 ? עלעשזילאק רענידנעהעטש

 ןיא רעדעיל ס'רעלדא .י טנעגעגעב ןעמ וא רהָאי עכילטע ענייש ןיוש

 .טנעלאט ס'רעגניז םעד ןעקרעמעב וצ ןעוועג רעווש זיא ךָאד .עסערּפ רעזנוא

 -רע ןוא ןערהָאי יד ןופ דליב א ,עידָאלעמ-סנעצרעה ענענייא ןא ןעוו טינ ןעוו

 -רענניא זיא סָאװ ?היפעגנ א ,המשנ ס'רעטכיד םעד סיוא ןעטענק עכלעוו רעט

 -ַאיססעּפָארּפ ןופ רָאכ ןיא ןעננוזעג רעדעיל ,רעבא סנעטסיימ .קראטש ןוא ךיל

 רענייר רעד .ןעיירשעגנסיוא עשירענדער ןופ ןעגנאלקבא רעדא ,םילבא עלענ

 טשרע .שא-עמרָאפטאלּפ ןעכילסייה ךעלנרעב רעטנוא טרעמולשעג טָאה םאלפ

 -וקעג םאלפ רענייר רעד זיא ,סיורא זיא "תונורכז, לעכיב סאד ןעוו ,טציא

 אה .ןייש םוצ ןעמ
 לא 8 8

 ןיא רָאלק ןוא לעה טגננילק רעדעיל ס'רעלדא .י ןופ וויטָאמ-טנורנ רעד

 -יב ןעניטציא םעד ןיא דעיל רעטצעל רעד ראפ ענייא ,"ןעקלָאוװ-רענכליז א וצ,

 רעדא ,גאלארּפ רעדנעסאּפ סלא ,עטשרע יד רעדא ןייז טפראדעג טלָאװ יז ,לעכ
 .לעכיב ןעצנאג םוצ גָאליּפע רעדנעסאּפ סלא עטצעל יד רָאנ

 .ןָאטסָאב ,סָארב בואש ,רעלדַא ,י ןופ תונורכז (*

 ןעמיוושרעביא ! ןעקלָאוו-רעבליז ,

 עכיוה ענעי ...1 ןעקלָאוו-לירעּפ
 ,ןעקעלפ עיולב רונ טסעוו וד ןעוו



 ןעלמערד עכלעוו

 ; ןעלבענ יד ןיא
 רעדלעפ יד ןוא

 עגנוו וד טימ

 ; ןעגנַאז-ןעראק

 ךעלביוט וד ןוא
 ענבָארד יד טימ

 ...: ןעללעוו-רעבליז
 ןעמוק וטסלָאז

 ,לעטדעטש ןיימ ןיא

 ...ךעלטרעג ענורג

 םעד ןיא ,ןעטרָאד

 ,לעטדעטש ןעליטש

 ,לעוייח ַא ןיא

 ,ןעכָארבוצ בלַאה

 עמבעלקרעפ טימ

 ,רעלביוש עניילק

 ןענורב ַא טימ

 ,לעטרעג םעד ןיא

 -ןַאטשַאק א ןוא

 .ןענורב םויב םיוב ,עלוטש סָאד ןיא
 -לעּפע ןייא ןוא ,עניוש סָאד ןיא
 -- רעטסנעפ םווב םווב עסייוו יד ואוו

 ןעועיד ןיא ,טָא ךעלויוה עניילק
 עטלַא ןיימ טציז עוורג יד טימ
 לעוויה ןעטלַא רעכעד-לעדנוש

 "...עמַאמ עוורט יד ןיא ןעהעטש

 ,עלעעז רעטראצ ,רעדעימ א ןופ דעיל-רעמָאי א זיא לעכיב עצנאג סָאד

 יילאג םעניילק םעד ךָאנ ,ןערהאי-רעדניק יד ךָאנ ,םייהרעד ךָאנ טקנעב עכלעוו
 םעד ךָאנ ,ןעטלאטשעג ןוא רעדליב עיירטעג עניטרָאד יד ךָאנ ,לעטרעטש ןעשיצ

 ,ןעטסוּפ םעד ןופ גנורעטכיילרע סלא ,טרָאד ןעבעל ןעטבעלעג ךילקריוו ,ןעלעיאר

 עלא ךרוד טגנילק רעמָאי רעד .ָאד ןעבעל ןעטבעלעג-טימ ,ןעטמירקענכָאנ

 עכילשנעמ-לא טימ לופ ,וויטָאמ-טנורג םעד ןופ ןענָאיצאיראוו עטכייל ןהעצרעפ

 ןופ טפאשקנעב רעלעיצעּפס רעד טימ טבראפעגוצ ,טפאשקנעב-ןעטנארגימע ןוא

 םעד ןיא ףיז גידנעגארט זא טלחיפרעד רעכלעוו ,ןעדיא ןעטנעגילעטניא םעד

 םעד ןערָאלרעּפ סיפ ענייז רעטנוא ןופ רע טָאה סומזיטילָאּפָאמסַאק ןופ לעבענ

 ,העוו ןוא גנוקיצטנע עכילשנעמ ראטנעמעלע ןוא דרע ןוא םייה ןופ ןעדָאב

 ענייר .ןעכָארבעגרעביא ןוא טשימעג ךיוא ןיא ןיילא רעמָאי רעד ןוא

 ןיא לָאמא .ןעזארפ ןוא רעטרעוו טימ טשימעגסיוא רעדליב עשירפ ןוא ערהַאלק

 ;להיפעג רעטראצ א ,טפאשדנאל רעגיטכיל א לָאמא ; קלמע לָאמא ,רבוג השמ

 רעד טלהָאמ לָאמא .ץכעגָאז עשיטסיצילבוּפ ,ןעגנאלק עטלָאהרעדיװ עזיולב לָאמא

 םייה ןוא דרע רעד ןיא ,ןעדנעטכאבאעב-טונ ,ןעדנעלהיפ-טראצ םעד ןופ ?'חומ

 ןופ רעדעפ עטלאק יד טרהיפ לָאמא ןוא ?ענניא ןעשיצילאנ ןעטלעצראוועגנייא

 טעשזנַאלב רעכלעוו ,ןעדיא רעקרָאונ ןעגנוי םענעסירעגבא דרע רעד ןופ םעד

 .ןעלקיטרא-טייל ןוא ןעדער ,סרושטקעל ןופ ערעפסָאמטא רעד ןיא םורא

:2 8 4 

 -רוּפרוּפ םעד טקרעמעב רע .רעלהאמ םעד ןופ גיוא יד טָאה רעלדא .,י

 טקנוטעגנייא רעמיוב ןעציּפש יד ,לעמיה ןעניטכאנראפ רעד ןופ ןייש ןעטיור
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 -תוחילס א ןופ "לעטסערפ-רעבליז, םעד ,דְלָאג ןעטאמ ס'נוז דנעהעגרעפ רעד ןיא

 םוטש, טפיול רעכלעוו ,שמש םעד ןופ ןעטאש ןעטרעקיוהעגנייא םעד ,טכאנ

 -רעוו עדנענייוו יד ,ךעלסעג יד רעביא רעממאה-תוחילפ ן'טימ "ןעפָאלשרעּפ ןוא

 ןעשילאקיזומ ןעדנעמהענרעפ אט ָאה רעלדא .י .ןימלע-תיב ן'פיוא ןעגייווציעב

 ןוא שימחטיר-ניסעמלעגער יוזא רעדעיל ענייז ןעננילק טסיזמוא טינ -- רעוא

 "סעזָאל יד ייב לעכייט , םעד ןופ ןענוואד-בירעמ סָאד טריּפש רעכלעוו --- ןייש

 -רעטסנעפ ןעיורג םעד ןופ ךיז ןעדיוה סָאד ןוא ?ירנ םעד ןופ ןעקרישט םעד ןוא

 -טראצ ןופ קנופ א טָאה רעלדא .י .טכאנ-רעטניוו רעגידמערוטש א ןיא ןעדאל

 ,השודק עלאפטינמייהעג יד טלחיפ רע .עיזאטנאפ עזעיגילער-לָאפסינמיײהעג

 גאטיירפ לעביטש רעשידיא רעשיצילאג-םורפ רעד רעביא ךיז טסיגוצ עכלעוו

 ןוא עמאמ-עטאט ןופ רע'םינּפ עדנענייש יד ןופ ןוא טכיל-שנעב יד ןופ טכאנ וצ

 רעד טייג ןוא .ןעלגילפ ס'תרשה יכאלמ יד ןופ ךָאפ ןעראבקרעמעבנוא םעד ןופ

 "ורפ סָאד ןוא גנאגסיורא ןרעטש ן'כָאנ טכנאנייב ןעגרָאמ ףיוא קעווא שדוק תבש

 הָנֶא ןוא סנעטאש עגידעכאוו לָאפסינמייהעג ןיא טלעקיוועגנייא טרעוו ,לעזיה עמ

 -עיט א טגנאפ ןאד ,טייקליטש רעשיטסילאטאפדגינעהטרעטנוא ןא טימ טליפעג

 טלהיפ ןאד ,ץראה ס'דניק-רעטכיד םעד ןעקירד וצ ןָא טעמוא ןוא טפאשקנעב עפ

 טלהיפ ןאד ,תוחילס וצ לעזיילק ןיא נאטראפ-לולא ן א ןיא רעטכידז-לעגניא דעד

 עליטש יד, יװ ןוא "ךעלזייה עלא רעביא טניּפשעגסױא זיא סאוו דוס , םעד רע

 ."טָאג טימ ךיז טעקשוש טכאנ עמורפ

 טייקכילדניפּפמע ענייפ יד ,לחהיפעג ןעטראצ םעד ךיוא טָאה רעלדא .י

 -עיט טימ ךיז טנָאמרעד ןוא ףעיט ןוא לעדע טלהיפ רע .עלעעז-רעטכיד רעד ןופ

 "שנעמ רעטסנרעה רעכנאפ עכלעוו ןופ ןעכאז ףיוא העווסנעצרעה ןעפ

 ןעטכאבָאעב וצ טפארק יד ּךָאנ טציזעב רע ןוא .ןעטכארט וצ ןעמהעש ךיז טלָאװ

 םורא ןערהָאי ןיא ןוא ןורכז ןייז ןיא ןעקירדוצבא ייז ,ןעלהיפעג ענענייא ענייז

 .ןעזרעפ עדנעגנילק-טפנאז ,עכייוו ןיא ןעסיגסיוא ןוא ןעפאשעב יינ סאד ןופ יז

 ןץ'טימ עלעגיופ-רעמוז א ךָאנ טנָאיעג ךיז טָאה לענניא רעשידיא ןייא טינ

 ךיז טאה לעגניא ןייא טינ .טּפאכעג טינ עלעגיופ יד ןוא טנאה ןיא לעטיח םענעּפָא

 ,תורוש ןיא טלעטשעגסיוא ,ןעבראג-ןרָאק יד ףיוא טקוקרעפ לעזיילק ןיא גידנעהעג

 -נא טסולגרעפ ךיז טָאה םענייא טינ ןוא ךעלניײװצדןעּפָאה ענעטכָאלפעג יד ףיוא

 סעילאווכ עלהיק יד ןיא ןעגנירּפשניירא ראג ,ןעגָאז םילהת ?חוש ןיא ןייג וצ טאטש

 ,אי .טייקרעווש רעשידרע רעד ןופ ךיז טיירפעכ רע יו ןעלהיפ ןוא לעכייט ןופ

 "יווצ ןענאטשעג דנעבא רעמוז א ןיא זיא לענניא רעשידיא רעכיילב ןייא טינ ןוא

 "עג ןעצראה ןיא האנק ןופ גאטהעוו טימ ןוא טפאשקנעב טימ ןוא רעמיוב יד ןעש

 ."ןעשויראמ , רעקראטש רעדנוזעג רעד טעכולאה "ךוטסאּפ רעגנוי , רעד יוו טרעה

 סאוו ראפ טסעטָארּפ ןעגיטעמוא-?יטש א טימ ךיז ייב טכארטעג םתסהח ןמ ןוא

 -ניא רעשידיא ןייא טינ ,אי .טינ סע ןערָאט ןעדיא רימ ןוא םיונ יד סאד ןענעמ

 י- ןעלהיפ ךעלגניא עשידיא עלא טינ רעבָא .טלחיפעגכרוד ץלא סאד טָאה לנע

 ןיא ןעלּפמעטשבא ףעיט ךיז ןעלָאז ייז זא ,קראטש ןוא ףעיט יוזא ןעכאז עלא
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 -סיורא ןוא ןעבעל ןעצנאג ן'פיוא רשפא ןעטרָאד ןעביילברעפ ןוא סינטכעדעג רעייז

 -רעטניוו עסיורג ,עסיורג יד ןיא ןיוש ןעגנאלק ןוא רעדליב ןיא ךיז ןעראּפש

 .ןערהָאי עטסנרע

 טינ טבעיל רע .טנעלאט ס'רעלדא זיא טעראמכרעפ ןוא ךילקנערק טינ

 טינ טָאה רע .שנעמ רענרעדָאמ רעכנאמ יװ ןייש-נידעצלירג זיא סאוו ,סָאד

 ןופ רעטסייג עסיורג עלעיפ יו טכאנ יד טינ טכוז ןוא "טכיל סָאד ראפ ארומ,

 טכוז יז ,ןעטפאשדנאל עללעה עטיירב ךָאנ טצכעל המשנ ןייז ,ןיינ .טייצ רעזנוא

 ,ךיז טע'בנג'רעפ טייקגיטכיל עילאפ א ואוו ,ןערעילָאק עגיטכיל ןוא ןייש-ןענוז

 רע ,גיוא ןייז םהיא טקרעמעב ,טעשזדנַאלברעּפ להארטש א ואוו ; יז רע טהעזרעד

 ןעגידעפָאלש א ןופ האפ רעצראווש רעמורפ רעד ףיוא ראגָאז םהיא טהעזרעד
 : ןעדיא

 ,רעגעלעג םוצ טרעטעלק ,טעזווּפ ,רעלעה א להַארטש-ןענוז ַא ןוא,

 ,םונּפ סאד ףיוא ןעטַאט םעד טכירק לעגנעלש ןעדלָאג גוטכול א יוו

 ,רעיוא עטכער סאד טסוק ןֹוא טעלג ,לעמיה ןעכיוה ןופ בָארַא טמוק

 "  האּפ רעצרַאווש ןייז טימ ךיז טלעיּפש ,לעבוטש רעזנוא ןיא ןיורא טגנירד

 (,גאש-ווב תבש א)

 יירפ יו ,לעכיב רעגיטציא רעד ."רענרעד ענהָא ןעמולב ענייק, ךָאד ןוא

 ךאד זיא ,"ןעפור-ס'פּפמאק , עשיאאזָארּפ-שירָאטאטיגא ןוא ץנעדנעט ןופ זיא רע

 רעד יוװ יוזא ,קעווא ךיז ןענייל עכלעוו ,ןעקעלפ עשיטסיצילבוּפ ןופ יירפ טיג

 ףיוא ,לעטדעטש שיצילאנ ס'רעטכיד םעד ןופ לעכלהוש רעד ןיא ביוטש-םירפס
 .ייז ןערימשוצ ןוא ןעבלעגרעפ ןוא חומ ס'רעטכיד םעד ןופ רעדליב עללעה יד

 -עֶאּפ רעד רעכלעוו ןיא דעיל ןייא ןייק ָאטינ טעמכ זיא לעכיב ןעצנאג םעד ןיא
 -יילב ןעלאז רעדליב יד רעכלעוו ןיא ,ןעצנאג ןיא ןעטלאהסיוא לאז ןָאט רעשיט

 טינ לָאז ?היפעג רעסייה רעד ןוא יירעדייר עשיאאזָארּפ ןופ טקעלפעבנוא ןעב

 -רעפ עכלעזא ."רעטרעוו ,רעטרעוו ,רעטרעוו, עכאלבעל ןופ ןערעוו טלהיקעגבא

 : יו ןעז

 עלעטדעטש עבעיל סאד זָאלרעּפ'ך ף'רפס א טלאה עטַאט רעד ,

 ,ןערהָאו רעדניק וד ןופ ..רעטעלב עטלעגרעפ טימ

 על עביטש עליטש עניילק סאר סיוא טלעמרומ ןוא טצפיז ןוא טצפיז רע

 ...ןערָאבעג ןיב ךיא ואוו "!רעטעוו רעד זיא ךילקערש ,

 ףיוא טלעּפַאצ טפַאשקנעב עסייה ַא ,ךעלעקניוו עלַא ןיא קילב ךיא
 "/ המשנ וד ףיוא טסוור ןוא -- עמוטש וד ,עגורעיורט יד

 ןענייז ,ןעזעל וצ םהענעגנא ןוא ךייוו ץנאג ןענייז ייז שטאכ ,ןעזרעפ עכלעזא
 -אז ןופ ייז ןיא ךיז טדער סע .אזארּפ עגיד'השק-טשינ רונ ,יזעֶאּפ ןייק טינ רעבָא
 ,ןעטייהלעצנייא עדנרעדליש ןייק טכארבעג טינ ןערעוו סע ,ןיימעגלא וצ ןעכ

 -עגסיוא-טינ ,רעקראטש ,רעלעניגירא ןייק טינ טגנילק סע ,רעדליב ןעלהעפ סע |
 עלעיפ ןיוש זיא עכלעוו ךארּפש א ןיא טקירדעגסיוא זיא ץלא .טרָאװ רענעשַארד
 רעטנעגילעטניא רעדעי סאוו רעטרעוו ןיא ,ערעדנא ןופ ןערָאװעג טכיורבעג לָאמ
 "ןעציקס , טגנילש ןוא טפול-סגנוגעוועב יד טמעהטא רעכלעוו ,דיא רעקרָאיױנ

0 



 יז ןעטיש ןוא גינעווסיוא ףיוא ןענרעלסיוא טוג ץנאג ןעק "ןענָאטילעּפ , ןוא

 ,זייוו-סנעפיוה

 .עטסכאווש יד ןופ טינ ךָאנ ןענייז ןעזרעפ עזעיד ןוא

 טייהנעזעוובא רעניטפָא ןוא רעטרעוו ןופ טייקכאווש רעד טימ ןעמאזוצ

 ןופ טײקטײרּפשוצ יד ; תאלח עשיטסיצילבוּפ רעדנא ןא ךיוא טייג רעדליב ןופ

 -ער וצ בעיל טפָא טָאה רעלדא .ףארּפש ןופ טייקנעסָאנוצ יד ןוא ןעטייהלעצנייא

 -אכ טינ לאפ ןייק ףיוא ןענייז עכלעוו ןעכאז ןענָאמרעד ןוא ןענעכער ןוא ןענעכ

 תונכה עלא יד .טנאסערעטניא טינ ןוא ניטכיוו טינ אליממ ןוא שיטסירעטקאר

 ךאנ תבש ןעפַאלש ךיז טגייל רע רעדייא טכאמ רעטאפ ס'רעטכיד םעד עכלעוו
 סיוא טוהט , עטאט רעד סאוו סאד .ןעסיוו וצ גיטכיוו טינ ראג ןענייז ,סעמראוו

 ,דרָאב םעד ךיז טעלג ,עפאש ןיא ףיוא םהיא טגנעה ,לעטאלאכ ןעסייוו םעד
 ןא סיורא טמהענ ,רעמלא-םירפס םוצ וצ טהעג ,רָאה א סיורא םהיא ןופ טהיצ

 םעד קעווא קירוצ טלעטש ,רעטעלב יד ןעשיווצ ןיירא רָאה איד טנעל ,"בקעי-ןיע,
 טנעל ,ןעסיק א סיורא טרָאד ןופ טּפעלש ,לעטעב םוצ וצ ךעלעמאּפ טהעג ,רפס

 רע טרעוו טשרע ןאד ןוא "סיוא ךיז טהיצ ,עפאס רעד ףיוא קעווא ןעסיק םעד

 גיהטיונ טינ רָאג זיא ןוא שיטסירעטקאראכ טינ רָאנ זיא ץלא סָאד -- ןעפָאלשנא

 גינ ,ןעטאט םעד ןיא טינ סערעדנוזעב םוש ןייק סיורא טינ טגייצ ןוא ןינע םוצ

 - .אזָארּפ ןיא וליפא ,יזעֶאּפ ןיא רונ טינ ,גירעביא ןינאג זיא ןוא הטרעוו ןעכילשנעמ

 טזייוו ןוא ןעטייהלעצנייא ןופ טיײקטיירּפשוצ ןופ לעיּפשייב א זיא סאד

 ןעפלָאהעג םהיא טלָאװ רעכלעוו ,זילאנא רעשיטירק רעד טלהעפ רעטכיד םעד זא
 ןופ טיײקנעסָאנוצ יד .ןענעכער ןוא ןעטכיד ןעשיווצ ,לוחל שדוק ןיב ןעדיישוצּפָא

 ךס א ןופ ,גנוהיצרע רעשיטסיצילבוּפ א ןופ טאטלוזער רעד רעבא זיא ךארּפש

 ןיא ךיז ןעדָאב ןופ ,טייקניד'הצילמ ןופ ,רוטארעטיל-עבלאה טימ טייקטנעיילעגנַא

 ."טדער ןוא טדער ,טדער , ןעמ ואוו ערעפסעמטא ןא

 ךיז טסיג ןוא ךיז טסולפ יז ,רעטייוו סאוו השרד יד

 ,לעביטש ןיא רעדנַאנרעפ ,רענייר ןוא רעלעה טרעוו

 ."גנַאזעג-רעביוצ ַא יוו יוזא ; גנַאלק ןעדיוודעי טימ רעטפנַאז ןוא

 ,רעפראש ךס א אליממ ןוא רעצריק ךס א ןערעוו טקירדעגסיוא ןעק ץלא סאד

 ינא ןיא ןָאהטענ הער א ךיוא םהיא טָאה טייקטנעיילעגנַא ס'רעטכיד םעד

 ןעזרעפ ענייז ןיא ךיז טלהיפ סע .לענינירא לָאמ עלא טינ זיא רע .טכיזניה רעדנא

 וצרעד ןוא ,רעטכיד א דלאביוו ןוא .רעטכיד עשידיא ערעדנא ןופ סולפנייא רעד

 -נא ןופ ןעסולפנייאעב ךיז טזָאל ,זילאנא ןעשיטירק ןעכאווש א טיס רענייא ךאנ

 אקוד ןערעוו טסולפנייאעב לָאז רע זא ,ןעביילקוצסיוא רעווש םהיא זיא ,ערעד

 ןופ ףארטס רעטצעל-רָאפ רעד דנערהעוו ,לעיּפשייב םוצ טָא .רעטכיד עטונ ןופ

 גנאפנֶא רעד טנַאמרעד ,"לעדעיפ, ס'נורפ ןא קראטש טנַאמרעד ,"רדח ןיא,

 ןופ ךאלדעיל-סקלָאפ יד ןא ,יזעֶאּפ ערעכאווש לעיפ ןא דעיל רעבלעז רעד ןופ

 ,ןעטייצ ס'נעדאפדלָאג
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 ו

 ענייר ,ענייש א רהעז רעלדא טאה טייקטנעיילעגנָא רעכייר ןייז קנאד א

 זא טאלג יוזא ,טאלג ךיוא יז זיא ןייש ןוא ןייר זיא יז סאוו ץוח א רעבָא ,ךארּפש

 -ענלא וצ ןערעוו וצ גנוגיינ א טָאה ךאֹרּפש עטאלנ ןצ א ,לעיפוצ ןיוש זיא סע

 ארומ טינ ףראד רעטכיד א .זָאלבראפ ןוא ךיילב ןערעוו וצ ,ךילנייוועג וצ ,ןיימ

 ןעזרעפ ענייז טיג סאד .רעטרעוו עשימייה ,עלאקָאל עכנאמ ןעכיורבעגנ וצ ןעבָאה

 םעד יא רעטכיד םעד יא טדעימש ןוא טייהטמיטשעב ןוא טייקשירפ ,טייקיינ וצ

 -ָאמסאק םעד ןופ קעווא ייז טסייר ןוא דרע עלעקיטש ןעטמיטשעב א וצ וצ רעזעל

 -רעפ ,ןעטלאק םוצ ןעדער וצ טאטשנא ."טינ ץענרע ןוא לארעביא , ןעשיטילָאּפ

 רענידלעּפאצ א וצ ןעזרעפ ס'רעטכיד םעד ןאד ןעדייר ,דנאטשרעפ ןעטרעווילג

 -ענ וצ ןעמהעש טינ ךיוא ךיז ףראד רעטכיד א .ןעצראה ןעמיראוו א ןצ ןוא גיוא

 טפארק ןעזרעפ ענייז ןעביג ייז .רעטרעוו עטלעבוהעגנוא ראגאז ,עגיציּפש ןעכיורב

 .חרובג ןוא

 -עגנָא יוזא זיא רעטכיד רעזנוא דלאכ יוװ : רעדנואוו א רונ זיא ךאז ןייא

 ביוא ? דיא נינייוו יוזא רע זיא סָאװ ראפ ַאט ,דוטארעטיל עשידיא ןיא טנעייל

 -עג רעד ךָאד טָאה ,להיפעג ןעשידיא םענערָאבעג ןעקראטש ןייק טינ טָאה רע

 -עלעג טָאה רע עכלעוו עקרעוו יד ןופ םהיא ןיא ןעסערּפנייא ךיז טפראדעג ?היפ

 אי טריּפש רע .ןעכאווש א רעבא ,קנופ ןעזעינילער א ךיז ןיא טאה רעלדא ןעז

 רעדייא רעכאווש ךס א םהיא ייב זיא ?היפעג רעזעיד רעבָא ,תנש ןופ השודק יד

 עכיילב , יד .,סנעגינגרעפ-רעדניק יד ריפ רעדא ,רוטאנ רעד ריפ להיפעג רעד

 "אכ ,ןוא ?לעזיילק ןיא גאטימכאנ תבש ךיז ןעלמאזרעפ עכלעוו ,"רענַאזםילהת

 -נוא ףיוא ןעכאמ ,דמלמ םעד ,רענָאז-רהיפ םעד ךָאנ "קוסּפ ןעדעי רעטנוא ןעּפ

 -רעד רעזעל רעד ךיז לָאז וצרעד טסארטנאק סלא .טינ םשור ןייק ראג רעטכיד רעז

 רעד ןיא ענעצס רעגידנאטימכאנ-תבש רעכיירטסייג ,רעקראטש רעד ןא ןענַאמ

 ,"תיב םולש , ןייז ןיא רעזעל םעד ןיירא טרהיפ ץירּפ ,? .י רעכלעוו ןיא לעכלהוש

 ךיילנרעפ ןיא ףּפמוד רהעז ןעגנילק ,טכאנ-תוחילפ ס'רעלדא .י ןופ תודוס יד ךיוא

 ,תוחילס וצ גידנעהעג טריּפש שטיוואמארבא בקעי םולש עכלעוו תודוס יד טימ

 .("ןורכז רפס, ס'ווָאלָאקָאס ןיא עיפאדגָאיבַאטױא סע'שטיוואמארבא)

 א לא -/ *

 א טימ ,רעטכיד רעלָאפטנאלאט א רעלדא .י רעבא טכיילב םעד םעלא ייב
 עטיירב ןוא ןייש-ןענוז ןוא טסול ןיא ןעבעל וצ עבעיל א טימ ,גיוא רעשרעלהאמ

 ,ץראה רעדנעקנעב ,רעדנעלהיפ-טראצ א טימ ,ןעבראפ עניטכיל ןוא ןעטפאשדנאל

 רעשירטעמ ,רעשילאקיזומ ךייוו א טימ ןוא ןעגנורעניארע עבעיל ךס א טימ

 ןייז לָאז רע ,זיא ןעקניוו-וצ רעטכיד ןעננוי םעד ףראד ןעמ סאוו סעלא .ךארּפש

 ןעלהיפעג ןוא ןעכאז ןופ ןענניז טינ ,ףילרהע ןוא ךילרענניא ןייז ,ןיילא ךיז וצ יירט

 ןעצראה ןיא ףעיט טינ רעבא ,ןעטפול רעד ןיא תמא ןענייז עכלעוו ,ןעקנאדעג ןוא

 ךיז ןעוועטנורג רונ ,ערעדנא ןופ ןערהיפרעפ ךיז ןעזָאל טינ ,סינטכערענ ןיא ןוא/

 -עגנעמאזוצ א ןיא ייז ןעקירדסיוא ןוא ןעסינעבעלרעביא ענעגייא יד ןיא ףעיט

 .ךארּפש רעטדעימשעגיןענייא רעטסאפ
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